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  ✶ ✶  סדר עירוב תבשילין
Eruv Tavshilin

Shabbat  and  Festival  work  prohibitions  are  different  in  one  characteristic,  regarding  
cooking and preparing food. On a Festival one may prepare food to be eaten that same day.
(see Exodus 12:16) 

Festivals  can  often  fall  on  the  immediate  days  preceding  Shabbat,  either  Thursday  or  
Friday. Though the work of preparation of food for other days is abstained from on Festival  
days, it is nonetheless necessary and permissible to prepare food needed for an upcoming  
Shabbat. However in order to remind oneself that we are doing this only for the honor of  
Shabbat one makes an Eruv Tavshilin – an assorted mixture of both bread (or matzah) and  
cooked foods together to be used for Shabbat.

The establishment of this eruv is often done by a Rabbi or leader for the entire community,  
though it is proper for each person to make their own for their household and guests. On  
the day before the Festival one should take the bread and a choice cooked food (such as  
meat, fish or eggs) and hand it over to another person who receives it on behalf of the  
entire community. While handing the items over the leader says:

ירוב זTה: Wל ע Xמוך ע ס\ ל[ כות ו\ ז\ ה ל[ Tרוצ Tי ש ל מ[ aכ ה ל\ TכXז י מ\ נ[ Xא

The person who receives the bread and food should take and lift them a tefach (a “hands-
breadth,” approximately 3.5 inches) and then  return them to the person making the eruv.  
Then the leader should then hold the food in hand and reciting the blessing:

ה בaרוךבaרוך aת Xא aי נוי\ aו צ[ יו, ו\ aות צ\ מ[ נו ב\ aש ד\ ר ק[ Tש kם, א aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא  
רוב: Wת עXו צ\ ל מ[ Xע

The following declaration is also made:

יב\דWיןב\דWין Wלוק ד\ Xא מונWי ול\ ט\ Xא י ול\ Wשול Xב פויWי ול\ kא Xא לaנ aא ל aר aא ש Wה   י\
ל aכ נaא ול\ aא, ל aת ב\ Xש א ל\ aב aא ט aיומ נaא מ[ aכ ר\ aל צ aד כ Wב ע\ Tמ גaא ול[ Xר  ש\

rאת: ז Xיר ה ע[ aים ב ר[ aד Xל ה Wא aר \rש י[
.One may now engage in preparation at any time during the Festival prior to Shabbat
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  ✶ ✶  עירובי חצרות
Eruvei Chatzerot

Carrying from private to public domains is prohibited on Shabbat. An Eruv Chatzerot – a  
mingling  of  courtyards  –  is  made  to  define  many  properties  as  one  distinguishable  
community in order to permit carrying and pushing inside that marked communal area.

It is the custom that this is done each year on Erev Pesach, thus the enclosed wording is  
part of the normative Chabad text. However if one is making an eruv for only that Shabbat  
that phrase may be excluded. If one is making an eruv for an entire city the alternate  
wording is also provided in parenthesis. 

As the laws of constructing an eruv is complicated and the amount that each party must  
contribute is detailed, one should consult a local rabbinic authority before construction.

The  person  who  receives  the  matzah  should  take  them  and  lift  them  a  tefach  (a  
“handsbreadth,” approximately 3.5 inches) and give them to the person making the eruv.  
Then the leader should then recites the blessing:

ה בaרוךבaרוך aת Xא aי נוי\ aו צ[ יו, ו\ aות צ\ מ[ נו ב\ aש ד\ ר ק[ Tש kם, א aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא  
רוב: Wת עXו צ\ ל מ[ Xע

The following declaration is also made:

תב\דWיןב\דWין י[ Xב מ[ י  Wטול ל\ ט[ ול\ י  Wיול Xע ול\ י  Wפוקkא Xל נaא  aל א  aר aש א  Wה י\   
שות ר\ Wת ומ י[ Xב ר ל\ Wצ aח Wר ומ Wצ aח ת ל\ י[ Xב ר ומ[ Wצ aח ר ל\ Wצ aח Wת ומ י[ Xב  ל\
נו aל  - נaה  aש Xתות ה ב\ Xר ש aא ש\ ב[ ין  Wוב זו  ת  aב Xש ב\ ין  Wב  - שות  ר\  ל[

rאת: ז Xיר) ה ע[ aה (בaכונ ש\ ים ב[ ר[ aד Xל ה aכ ול\
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  ✶ ✶  עירובי תחומין
Eruvei Techumin

On Shabbat and Festivals it is prohibited by rabbinic tradition from venturing more than  
2000 cubits  (approximately 3000 feet) from the city in which one resides. Sometimes one  
must  venture  beyond  this  point.  This  boundary  may  be  extended  by  use  of  an  Eruv  
Techumin in order to define their place of dwelling outside of this limit and thus extending  
this area another 2000 cubits.

This is established by taking two amount of two meals to any point within 2000 cubits of  
the city limit on the day before the Shabbat or Festival, and placing it safely there recites  
the following blessing:

ה בaרוךבaרוך aת Xא aי נוי\ aו צ[ יו, ו\ aות צ\ מ[ נו ב\ aש ד\ ר ק[ Tש kם, א aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא  
רוב: Wת עXו צ\ ל מ[ Xע

The following declaration is also made:

נaאב\דWיןב\דWין aא ל aר aא ש Wה  י\
)If created for public use add the words:  י פלונ[ ל[ י)or ו\ לונ[ קום פ\ aי מWנ ב\ ל[  ו\

: Xל רוח aכ ה ל\ aמ Xם א י[ Xפ ל\ Xה אTקום ז aמ ך מ[ Wיל Wל
The eruv is only effective and when a person is consciously aware of it's existence. It is  
important that people be aware that this eruv has been made for them so they may benefit  
from it. One should consult a local rabbinic authority before construction of an eruv.

  ✶ ✶   הערב לשלש רגליםקידוש
Evening Kiddush for the Three Festivals

Pesach, Shavuot and Sukkot

When a Festival occurs on a weekday night the following is said:

ינו ק[ ת\ Xינוא ק[ ת\ Xיך הואא ר[ ב\ א  aת aעוד ס\ יא  ה[ א  aד ה  aא aל ע[ א  aכ ל\ Xמ ד\ א  aת aעוד ס\   
יה: Wת ינ\ כ[ וש\

- 4 -



When these Festivals  coincide with Shabbat  say the all  the normal  phrases from  שaלום 
ם Tיכ Wל kע through the paragraph י  ש[ ש[ Xיום ה (See “The Shabbat Book,” p. 3-5) and continue  
below.

One should take the Kiddush cup with their right hand and pass it to the left hand; they  
should then with their left hand lower the cup into the flat and open palm of their right  
hand; one should then close their fingers faced upwards to hug the base of the cup. The  
cup should be held approximately 9 inches above the table while the entire Kiddush is  
recited.  Those listening should respond “ןWמaא" to the blessings.

נaן: aר aי מ ר[ ב\ Xס

If not saying Kiddush on wine or grape  
juice, one may say over bread:

ךבaרוךבaרוך Tל Tמ ינו  Wלה Tא  ,aי י\ ה  aת Xא   
ן מ[ ם  Tח Tל יא  מוצ[ Xה ם,  aעול aה 

ן) הaאaר�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaceT)ןֵמָא( :ץ: Wמ aא)

On wine or grape juice:

ךבaרוךבaרוך Tל Tינו מ Wלהmא ,aי ה י\ aת Xא  
ן  Tפaג Xי ה ר[ א פ\ Wם, בור aעול aן)ה Wמ aא)

םבaרוךבaרוך aל ע aכ מ[ נו  aב ר  Xח aר ב Tש kא ם,  aעול aך ה Tל Tמ ינו  Wלהmא aי י\ ה  aת Xא   
ה aב kה Xא ינו ב\ Wלהmא aי נו י\ aן ל Tת ת[ Xיו, ו aות צ\ מ[ נו ב\ aש ד\ ק[ שון ו\ aל ל aכ נו מ[ aמ רומ\  ו\

)On Shabbat add: ים נ[ Xמ ים וז\ ג[ Xה ח aח מ\ ]rש ים ל\ ד[ kה ו) מוע aנוח מ\ תות ל[ aב Xש  
ת יום ( Tוון א rש arש ת יום) :On Shabbat addל\ Tא זTה ו\ Xת ה aב Xש Xה 

On Pesach:

צות  Xמ Xג ה Xה,חTז Xה 
ת יום טוב Tא  ו\
ש Tד rא ק aר ק\  מ[
ן Xמ זTה, ז\ Xה 
נו Wרות Wח

On Shavuot:

עות �ב aש Xג ה Xח 
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 

ש Tד rא ק aר ק\  טוב מ[
ן Xת Xן מ Xמ זTה, ז\ Xה 

נו Wת aוור rת

On Sukkot:

כות �ס Xג ה Xח 
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 
א aר ק\  טוב מ[

ן Xמ זTה, ז\ Xש ה Tד rק 
שr[מ\חaתWנו

On Shemini Atzeret:

ג Xח Xת ה Tר Tצ kי ע ינ[ מ[  ש\
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 

ש Tד rא ק aר ק\  טוב מ[
נו Wת aח מ\ ]rן ש Xמ זTה, ז\ Xה
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)On Shabbat add :  (ה aב kה Xא ש ב\ Tד rא ק aר ק\ נומ[ aי ב ם, כ[ י[ aר צ\ ת מ[ Xיא יצ[ ר ל[ TכWז 
ים, ( מ[ Xע aל ה aכ תa מ[ ש\ Xד נו ק[ aאות תa ו\ ר\ Xח aבOn Shabbat add: י Wד kת) ומוע aב Xש   ו\

) ך  Tש ד\ aקOn  Shabbat  add: וון rש arש וב\ ה  aח מ\ ]rש ב\ צון)  aר וב\ ה  aב kה Xא ב\   
ש ( Wד Xק , מ\ aי ה י\ aת Xרוך א aנו: ב aת ל\ Xח נ\ ל :On Shabbat addה[ Wא aר \rש ) י[ ת ו\ aב Xש Xה  

ים: נ[ Xמ ז\ Xה ן)  ו\ Wמ aא)

When a Festival falls on a Saturday night a short havdalah is incorporated into the kiddush  
at this point. After the following blessing one should fold their fingers over their thumb –  
so that the thumb is not seen – and look at their fingernails by the light of the flame; then  
they should turn their hand over and extend the fingers -  with the thumb folded beneath  
them  - and look at the fingernails by light of the flame.

רוך aרוךב aש:  ב Wא aי ה Wאור א מ\ Wם, בור aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא , aי ה י\ aת Xן) א Wמ aא)

One should briefly glance at the festival lights and then say:

חול,בaרוךבaרוך ש ל\ Tד rין ק Wיל ב ד[ ב\ Xמ Xם, ה aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא ,aי ה י\ aת Xא   
י Wמ ת י\ Tש Wש י ל\ יע[ ב[ ש\ Xין יום ה Wים, ב מ[ Xע aל ל Wא aר ש\ ין י[ Wך, ב Tחש ין אור ל\ Wב 
יום ת  Tא ו\  , aת ל\ Xד ב\ ה[ יום טוב  ת  Xש �ד ק\ ל[ ת  aב Xש ת  Xש �ד ק\ ין  Wב ה.  Tשkע Xמ Xה 
ך מ\ Xע ת  Tא  aת ש\ Xד ק[ ו\  aת ל\ Xד ב\ ה[  , aת ש\ Xד ק[ ה  Trש kע Xמ Xה י  Wמ י\ ת  Tש Wש מ[ י  יע[ ב[ ש\ Xה 

ש:  Tד rק ש ל\ Tד rין ק Wיל ב ד[ ב\ Xמ Xה ,aי ה י\ aת Xרוך א aך. ב Tת aש �ד ק\ ל ב[ Wא aר \rש ן)י[ Wמ aא)

On the first night of Sukkot say the following blessing, followed by Shehechianu Blessing  
below. One the second night,  however,  the order is reversed; Sukkot,  When saying the  
words “ה aכ �ס Xב ב Wיש Wל” one should briefly gaze upon the covering of the Sukkah:

ה בaרוך aת Xא aי נוי\ aו צ[ יו ו\ aות צ\ מ[ נו ב\ aש ד\ ר ק[ Tש kם, א aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא  
ה: aכ �ס Xב ב Wיש Wן)  ל Wמ aא)

 On Pesach, this blessing is said all Festival days except for the seventh and eighth nights:

נו  aיע ג[ ה[ נו ו\ aמ י\ ק[ יaנו ו\ mח Tה Tם ש aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא aי ה י\ aת Xרוך א aןבXל[ז\מ 
ן)  הXזTה: Wמ aא)
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The  wine  should  be  distributed  to  each  person  listening,  the  person  who  recited  the  
Kiddush should  be seated and drink at least 2 ounces of the remaining wine.

All people present should wash their hands in the ritual manner; after washing one should  
abstain from any unnecessary talking until after the eating of the bread. The head of the  
family should say a blessing over two whole loaves of bread, slice it, and distribute a piece  
to each person; each individual should recite the blessing over the bread themselves before  
eating.

  ✶ ✶  עמידה לשלש רגלים
Amidah for the Three Festivals

Pesach, Shavuot and Sukkot

While reciting the Amidah one should concentrate on the meaning of every word, avoiding  
all distractions and interruptions. One is required to pray loud enough to hear their own  
words, though it is not necessary to be audible to others. As one begins the Amidah one  
takes three steps forward, and then three steps back, which signifies our approaching the  
Throne of God.  

ך Tת aל ה[ יד ת\ י יXג[ ח ופ[ aת פ\ י ת[ Xת aפ \rי, ש aנ rד k1:א

  Patriarchs  אבות – 

Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ה בaרוךבaרוך aת Xא  aי יי\ Wלהmא ם,  aה aר ב\ Xא י  Wלהmא ינו,  Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא   
ל Wיון, גומ ל\ Tל ע Wא א aנור Xה בור ו\ ג[ Xדול הaג Xל ה Wא aב, ה rק kעXי י WאלהWק, ו aח צ\  י[
נWי ב\ ל ל[ Wיא גוא ב[ Wבות, ומ aי א Wד ס\ Xר ח Wזוכ ל, ו\ rכ Xה הWים, קונ ים טוב[ ד[ aס kח 

ה: aב kה Xא מו ב\ ן ש\ Xע Xמ ם ל\ TיהWנ ב\
Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ם: aה aר ב\ Xן אWג aמ , aי ה י\ aת Xרוך א aן. בWג aומ Xיע ך, עוזWר ומוש[ Tל Tמ
1  Psalm 51:17
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  God's Might  גבורות – 

:ג[בור אXתaהאXתaה Xיע הוש[ ב ל\ Xה ר aת Xים א ת[ Wה מTי Xח י, מ\ aנ rד kם א aעול  ל\
Summer, Pesach through Sukkot:

ל: aט Xיד ה מור[
Winter, Shmini Atzeret to Pesach:

ם: TשTג Xיד ה רוחX ומור[ aיב ה ש[ Xמ

ים, ל[ ך נופ\ Wים, סומ ב[ Xים ר מ[ kח Xר ים ב\ ת[ Wה מTי Xח ד, מ\ Tס Tח ים ב\ י[ Xל ח Wכ ל\ Xכ  מ\
י מ[ ר.  aפ aע נWי  Wיש ל[ מונaתו  mא יWם  Xק ומ\ ים,  אkסור[ יר  ת[ Xומ ים,  חול[ א  Wרופ  ו\
Xיח מ[ צ\ Xומ יTה  Xח ומ\ ית  מ[ Wמ ך  Tל Tמ ך,  aה ל Tי דומ ומ[ בורות  ג\ ל  Xע Xב מוך  aכ 

ה  aת Xרוך א aים. ב ת[ Wיות מ kח Xה ה ל\ aת Xן א aמ mאTנ ה. ו\ aשוע ,י\ aי ים:י\ ת[ Wמ Xה הTי Xח  מ\

  Kedushah   –   קדושה

The Kedushah is recited during the Chazzan's repetition of the Amidah. One is to stand  
with feet together, avoiding any form of interruptions. One should rise upon the toes when  
saying the words "דוש aדוש, ק aדוש, ק aק"  , also when saying and "בaרוך"  "י[מ\לך"   One should 
select the corresponding Kedusha for the appropriate service below.

  Kedushah for Shacharit    –   קדושה לשחרית

ש Tד rק י  Wפ ר\ Xrש יחX סוד  ]rש ם  Xע rנ כ\ ך  aיצ ר[ kעXנ ו\ ך  aיש ד[  נXק\
ך, Tיא ב[ נ\ יXד  ל  Xע תוב  aכ Xכ ה,  aש �ד ק\ ך  ל\ ים  ש[ ל\ Xש מ\ Xה 

ר: Xמ aא ל זTה ו\ Tה אTא ז aר aק ו\

- Congregation, then  
Chazzan

דוש  aדוש, ק aדוש, ק aקaי �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץי\ Tר aא aל ה aא כr ל אות, מ\ aב צ\   
בודו: זaק, 2כ\ aח ו\ יר  ד[ Xא גaדול  ש  Xע Xר קול  ב\ ז,  aא 

ים פ[ aר \rש Xה ת  Xמ �ע ל\ ים  א[ \rשXנ ת\ מ[ קול,  ים  יע[ מ[ ש\ Xמ 
ים:  ר[ אומ\ ים ו\ ח[ ב\ Xש ם מ\ aת aמ �ע ל\

- Congregation, then  
Chazzan

2  Isaiah 6:3
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בוד  רוך כ\ aבaי קומו:י\ מ\ 3 מ[ - Congregation, then  
Chazzan

י כ[ ינו,  Wל aע לוך  מ\ ת[ ו\  Xיע תופ[ נו  Wכ ל\ Xמ ך  aקומ מ\  מ[
רוב aק ב\ יון,  צ[ ב\ לוך  מ\ ת[ י  Xת aמ ך  aל נו  נXח\ kא ים  כ[ Xח  מ\
ש Wד Xק ת\ ת[ ו\ ל  WדXג ת\ ת[ כון  ש\ ת[ ד:  Tע aו ם  aעול ל\ ינו  Wמaי  ב\
ח XצWנ ול\ וaדור  דור  ל\ ך,  יר\ ע[ ם  י[ Xל aרוש י\ תוך   ב\
מור aא aר ה aב aד Xך, כ Tכות ל\ Xה מaינ Tא ר\ ינWינו ת[ Wע ים: ו\ ח[ aצ  נ\

ך:  Tק ד\ יחX צ[ ש[ ד מ\ ו[ aי ד Wד ל י\ Xך, עTז �י ע Wיר ש[ ב\

- Congregation, then  
Chazzan

לך  מ\ יaי[ רי\ rד aר ו rד יון ל\ ך צ[ י[ Xלהmם, א aעול   ל\
לויaה: ל\ X4ה

- Congregation, then  
Chazzan

  Kedushah for Mincha    –   קדושה למנחה

ש Tד rק י  Wפ ר\ Xrש יחX סוד  ]rש ם  Xע rנ כ\ ך  aיצ ר[ kעXנ ו\ ך  aיש ד[  נXק\
ך, Tיא ב[ נ\ יXד  ל  Xע תוב  aכ Xכ ה,  aש �ד ק\ ך  ל\ ים  ש[ ל\ Xש מ\ Xה 

ר: Xמ aא ל זTה ו\ Tה אTא ז aר aק ו\

- Congregation, then  
Chazzan

דוש  aדוש, ק aדוש, ק aקaי �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץי\ Tר aא aל ה aא כr ל אות, מ\ aב צ\   
בודו: 5כ\

- Congregation, then  
Chazzan

ים: ר[ אומ\ ים ו\ ח[ ב\ Xש ם מ\ aת aמ �ע ל\ - Chazzan

בוד  רוך כ\ aבaי קומו:י\ מ\ 6 מ[ - Congregation, then  
Chazzan

3  Ezekiel 3:12
4  Psalms 146:10
5  Isaiah 6:3
6  Ezekiel 3:12
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ר: rאמ Wתוב ל aך כ ש\ ד\ aי ק Wר ב\ ד[ וב\ - Chazzan

לך  מ\ יaי[ רי\ rד aר ו rד יון ל\ ך צ[ י[ Xלהmם, א aעול   ל\
לויaה: ל\ X7ה

- Congregation, then  
Chazzan

One is to remain standing until after the Chazzan completes the following blessing: 

  Holiness of God's Name   –   קדושת השם

רוךאXתaהאXתaה aה. ב aל Tלוך ס ל\ Xה ל יום י\ aכ ים ב\ דוש[ דוש, וק\ aך ק מ\ ש[ דוש ו\ aק  
יa,אXתaה  דוש:י\ aק Xל  ה Wא aה 

  Holiness of the Day   –   קדושת היום

נואXתaהאXתaה aת מ\ Xרומ נו, ו\ aב aית צ[ aר נו ו\ aאות aת ב\ Xה aים, א מ[ Xע aל ה aכ נו מ[ aת ר\ Xח ב\   
ך Tת aבודkע Xל נו  Wכ ל\ Xמ נו  aת ב\ Xר Wק ו\ יך,  Tות צ\ מ[ ב\ נו  aת ש\ Xד ק[ ו\ שונות,  ל\ Xה ל  aכ  מ[

: aאת aר aינו ק Wל aדוש ע aק Xה גaדול ו\ Xך ה מ\ ש[ ו\

When a Festival falls on a Saturday night the following is recited:

נו Wיע יוXתוד[ Wק �וות ח rש kע Xנו ל Wד מ\ Xל ת\ Xו ך,  Tק ד\ י צ[ Wט פ\ ש\ ת מ[ Tינו א Wלהmא aי י\   
ים ק[ �ת, ח Tמ mתורות א ים ו\ ר[ aש ים י\ ט[ aפ ש\ ינו, מ[ Wלהmא aי נו י\ aן ל Tת ת[ Xך. וTצונ  ר\
ה, aב aד נ\ י  Wג Xח ו\ ש  Tד rק י  Wד kומוע וון  rש arש נWי  Xמ ז\ נו  Wיל ח[ נ\ Xת Xו ים,  טוב[ ות  צ\  ומ[
aי י\ ל  Wד ב\ Xת Xו גTל,  Tר aה יגXת  ג[ kח Xו ד  Wמוע בוד  וכ\ ת  aב Xש ת  Xש �ד ק\ נו  Wיש  וXתור[
ין Wים, ב מ[ Xע aל ל Wא aר \rש ין י[ Wך, ב Tחש ין אור ל\ Wחול, ב ש ל\ Tד rין ק Wינו ב Wלהmא 
ת יום טוב Xש �ד ק\ ת ל[ aב Xת ש Xש �ד ין ק\ Wה, ב Trש kע Xמ Xי ה Wמ ת י\ Tש Wש י ל\ יע[ ב[ ש\ Xיום ה 
aת ל\ Xד ב\ . ה[ aת ש\ Xד ה ק[ Trש kע Xמ Xי ה Wמ י\ ת  Tש Wש י מ[ יע[ ב[ ש\ Xת יום ה Tא ו\  . aת ל\ Xד ב\  ה[

ך: Tת aש �ד ק\ ל ב[ Wא aר \rש ך י[ מ\ Xת ע Tא aת ש\ Xד ק[ ו\
7  Psalms 146:10
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ה (וXת[תTןוXת[תTן aב kה Xא ינו ב\ Wלהmא aי נו י\ aל  On Shabbat add:  (ה ו aנוח מ\ תות ל[ aב Xש 
ת יום Tוון, א rש arש ים ל\ נ[ Xמ ים וז\ ג[ Xה, ח aח מ\ ]rש ים ל\ ד[ kמוע

)On Shabbat add:  (ת יום Tא זTה ו\ Xת ה aב Xש Xה
On Pesach:

צות  Xמ Xג ה Xה,חTז Xה 
ת יום טוב Tא  ו\
ש Tד rא ק aר ק\  מ[
ן Xמ זTה, ז\ Xה 
נו Wרות Wח

On Shavuot:

עות �ב aש Xג ה Xח 
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 

ש Tד rא ק aר ק\  טוב מ[
ן Xת Xן מ Xמ זTה, ז\ Xה 

נו Wת aוור rת

On Sukkot:

כות �ס Xג ה Xח 
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 
א aר ק\  טוב מ[

ן Xמ זTה, ז\ Xש ה Tד rק 
שr[מ\חaתWנו

On Shemini Atzeret:

ג Xח Xת ה Tר Tצ kי ע ינ[ מ[  ש\
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 

ש Tד rא ק aר ק\  טוב מ[
נו Wת aח מ\ ]rן ש Xמ זTה, ז\ Xה

)On Shabbat add :  (ה aב kה Xא ש ב\ Tד rא ק aר ק\ ם:מ[ י[ aר צ\ ת מ[ Xיא יצ[ ר ל[ TכWז

ע, Xמ aש י[ ו\ ה  Tצ aרWי ו\ ה  Tא aרWי ו\  , Xיע יXג[ ו\ rא  יaב ו\ ה  TלkעXינו, י Wבותkי א WאלהWינו ו Wלהmא 
ן Tב Xיח ש[ aרון מ כ\ ז[ ינו, ו\ Wבותkרון א כ\ ז[ דונWנו ו\ ק\ רונWנו ופ[ כ\ ר ז[ Wכaז י[ ד ו\ Wק aפ י[  ו\
ית Wך ב מ\ Xל ע aרון כ כ\ ז[ ו\ ך,  Tש ד\ aיר ק ם ע[ י[ Xל aרוש י\ רון  כ\ ז[ ו\ ך,  Tד ב\ Xד ע ו[ aד 
ים י[ Xח ים ל\ מ[ kח Xר ול\ ד  Tס Tח ן ול\ Wח ה, ל\ aטוב ה ל\ aיט Wל פ\ נTיך, ל[ aפ ל ל\ Wא aר \rש  י[

יום: לום ב\ aש ים ול\ טוב[
)On Shabbat add:  (יום זTה וב\ Xת ה aב Xש Xה

On Pesach:

צות Xמ Xג ה Xח
On Shavuot:

עות �ב aש Xג ה Xח
On Sukkot:

כות �ס Xג ה Xח
On Shemini Atzeret:

ג Xח Xת ה Tר Tצ kי ע ינ[ מ[ ש\

יום טוב זTה, ב\ Xה, הTז Xש ה Tד rא ק aר ק\ ה,מ[ aטוב ינו בו ל\ Wלהmא aי י\ נו  Wר זaכ\   
ה aשוע י\ ר  Xב ד\ ים. וב[ ים טוב[ י[ Xח נו בו ל\ Wיע הוש[ ו\ ה,  aכ aר ב\ נו בו ל[ Wד ק\ aופ 
ל Wי א ינו, כ[ Wינ Wיך ע Tל Wי א נו, כ[ Wיע הוש[ ינו ו\ Wל aם ע Wח Xר נו, ו\ Wנ aח ים חוס ו\ מ[ kח Xר  ו\

ה: aת aחום א Xר נון ו\ Xך ח Tל Tמ
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לום,ו\הXשr[יאWנוו\הXשr[יאWנו aש ים ול\ ים טוב[ י[ Xח יך: ל\ Tד kת מוע Xכ ר\ ת ב[ Tינו א Wלהmא aי י\   
נו: ( Wכ ר\ aב תa ל\ ר\ Xמ aא יתa ו\ צ[ aר ר Tש kא Xוון, כ rש arש ה ול\ aח מ\ ]rש On Shabbatל\  add:  

ן Wת יך, ו\ Tות צ\ מ[ נו ב\ Wש ד\ Xנו) ק Wת aנוח מ\ ה נaא ב[ Wצ ינו ר\ Wבותkי א WאלהWינו ו Wלהmא 
ר Wה Xט ו\ ך,  Tת aישוע ב[ נו  Wש נXפ\  Xח Wמ Xrש ו\ ך,  Tטוב מ[ נו  Wע ב\ Xrש ך,  Tת aתור ב\ נו  Wק ל\ Tח 

ינו. ( Wלהmא aי נו י\ Wיל ח[ נ\ Xה ת, ו\ Tמ mא Tך ב ד\ ב\ aע נו ל\ Wב ה :On Shabbat addל[ aב kה Xא   ב\
וון: ( rש arש ה וב\ aח מ\ ]rש צון) ב\ aר : On Shabbat addוב\ ך,  Tש ד\ aי ק Wד kת ו) מוע aב Xש 

ש Wד Xק מ\  , aי י\ ה  aת Xא רוך  aב ך:  Tמ ש\ י  Wש ד\ Xק מ\ ל  Wא aר \rש י[ ך  ב\ חו  מ\ \rש י[  ו\
)On Shabbat add: :ים נ[ Xמ ז\ Xה ל ו\ Wא aר \rש ) י[ ת ו\ aב Xש Xה 

  Temple Service   –   אבודה

הר\צWהר\צWה aבודkע aב ה Wש aה ה, ו\ Wע ם ש\ aת aל פ[ ת\ ל[ ל ו\ Wא aר \rש ך י[ מ\ Xע ינו ב\ Wלהmא aי י\   
י ה[ צון, ות\ aר ל ב\ Wב Xק ה ת\ aב kה Xא ם ב\ aת aל פ[ ל ות\ Wא aר \rש י י[ Wש א[ ך, ו\ Tית Wיר ב ב[ ד\  ל[

ך: Tמ Xל ע Wא aר \rש ת י[ Xבודkיד ע מ[ aצון ת aר ל\

יר ז[ kח Xמ Xה , aי י\ ה  aת Xרוך א aים. ב מ[ kח Xר יון ב\ צ[ ך ל\ שוב\ ינWינו ב\ Wה עaינTז mח Tת  ו\
יון: צ[ ינaתו ל\ כ[ ש\

  T  hanksgiving   –   מודים 

Bow at “מוד[ים”  and straighten up at “ aי During the Chazzan's repetition of the Amidah .”י\  
he  says  the  full  Modim  at  the  right,  however  the  congregation  recites  the  Modim  
D'Rabbanan on the left in an undertone. 
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ה הואמוד[יםמוד[ים aת Xא aך, ש aנו ל נXח\ kא   
ינו Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא  aי  י\
גWן aמ ינו,  Wי Xח צור  ד  Tע aו ם  aעול  ל\
וaדור דור  ל\ הוא  ה  aת Xא נו,  Wע ש\  י[
ל Xע ך,  Tת aל ה[ ת\ ר  Wפ Xס ונ\ ך  ל\ ה  Tנוד 
ל Xע ו\ ך,  Tדaי ב\ ים  סור[ מ\ Xה ינו  Wי Xח 
ל Xע ו\ ך,  aל קודות  פ\ Xה ינו  Wמות ש\  נ[
ל Xע ו\ נו,  aמ ע[ יום  ל  aכ ב\ Tש יך  Tס  נ[
ל aכ ב\ Tש יך  Tטובות ו\ יך  Tאות ל\ פ\  נ[

י ם, כ[ Wח Xר מ\ Xיך, ה Tמ kח Xלו ר aא כr י ל טוב, כ[ Xם, ה י[ aר ה� aצ ר ו\ Tק rב aב ו Tר Tת, ע Wע 
ך: aינו ל ו[ ם ק[ aעול Wי מ יך, כ[ Tד aס kמו ח Xא תr ל

ם aעול ל\ יד  מ[ aת נו  Wכ ל\ Xמ ך  מ\ ש[ א  WrשXנ ת\ י[ ו\ ם  Wרומ ת\ י[ ו\ ך  Wר aב ת\ י[ ם  aל �כ ל  Xע  ו\
ד: Tע aו

Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ל Wא aי טוב, ה ם כ[ aעול גaדול ל\ Xך ה מ\ לו ש[ ל\ Xיה ה ו[ aל Tים יודוך ס י[ Xח Xל ה aכ  ו\
ך מ\ טוב ש[ Xה ,aי י\ ה  aת Xרוך א aטוב. ב Xל ה Wא aה. ה aל Tנו ס Wת aר ז\ Tע ו\ נו  Wת aשוע  י\

הודות: ה ל\ Tאaך נ ול\

  P  riestly Blessing   –   ברכת קהנים 

This blessing is added during the Chazzan's repetition of the Amidah, the congregation  
responds  ןWמaא where indicated:

ה aתור Xב ת,  Tש Tל �ש מ\ Xה ה  aכ aר ב\ Xב נו  Wכ ר\ aב ינו,  Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא 
ים נ[ kה rיו כaנ aן וב rר kה Xי א פ[ ה מ[ aמורkא aך, ה Tד ב\ Xה ע Tי מש Wד ל י\ Xה ע aתוב כ\ Xה 

מור: aא aך כ Tדוש ם ק\ Xע
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 Modim D'Rabbanan

ינומוד[ים Wלהmא aי ה הוא י\ aת Xא aך, ש aנו ל נXח\ kא  
נו, Wר יוצ\ ר,  arש aב ל  aכ י  Wלהmא ינו,  Wבותkא י  WאלהWו 
ך מ\ ש[ ל\ אות  aהוד ו\ כות  aר ב\ ית,  אש[ Wר ב\ ר  Wיוצ 
ן Wנו, כ aת מ\ Xי ק[ נו ו\ aית י[ mח Tה Tל ש Xדוש, ע aק Xה גaדול ו\ Xה 
רות צ\ Xח ינו ל\ Wיות �אmסוף גaל Tת נו, ו\ Wמ י\ Xק נו ות\ Wי Xח  ת\
יך, Tק �ח מור  ש\ ל[ יך  Tל Wא נaשוב  ו\ ך,  Tש ד\ aק 
ל Xם, ע Wל aב ש aב Wל ך ב\ ד\ ב\ aע צונTך, ול\ וות ר\ rש kע Xל  ו\

אות: aהוד Xל ה Wרוך א aך, ב aים ל נו מוד[ aא Tש



ך:  Tר מ\ ש\ י[ יa ו\ ך י\ כ\ Tר aב : אaמWן  י\ aךTנ �יח יך ו[ Tל Wיו אaנ aפ aי ר י\ Wאaןי Wמ aא  

לום: aך ש ם ל\ Wrשaי יך ו\ Tל Wיו אaנ aפ aי א י\ arש ן8י[ Wמ aא  

  Peace   –   שלום 

לום aים ש לוםש[ aים ש ל,ש[ Xע ינו ו\ Wל aים, ע מ[ kח Xר ד ו\ Tס Tח aן ו Wים ח י[ Xה, ח aכ aר ה וב\ aטוב   
אור י ב\ נTיך, כ[ aאור פ ד ב\ aח Tא נו כ\ aל �ינו כ ב[ aנו א Wכ ר\ aך, ב Tמ Xל ע Wא aר \rש ל י[ aכ 
ה aכ aר ה וב\ aק aד ד, וצ\ Tס Tת ח Xב kה Xא ים ו\ י[ Xת ח Xינו תור Wלהmא aי נו י\ aל aת Xתaיך נTנ aפ 
ל aכ ל ב\ Wא aר \rש ך י[ מ\ Xת ע Tך א Wר aב ינTיך ל\ Wע טוב ב\ לום, ו\ aש ים ו\ י[ Xח ים ו\ מ[ kח Xר  ו\
ל Wא aר \rש מו י[ Xת ע Tך א Wר aב מ\ Xה , aי ה י\ aת Xרוך א aך: ב Tלומ ש\ ה ב[ aע aל ש aכ ת וב\ Wע 

לום: aש Xב
[During the Chazzan's repetition the following line is said silently]

י: ל[ kגוא י ו\ יa צור[ נTיך י\ aפ י ל\ ב[ יון ל[ ג\ Tה י ו\ י פ[ Wר מ\ צון א[ aר יו ל\ ה\ 9י[

[The Chazzan's repetition ends here.]

יאmלהXיאmלהXי ש[ נXפ\ י,  Xל ל\ Xק מ\ ל[ ו\ ה  aמ ר\ ר מ[ Wב Xד י מ[ Xת aפ \rוש ע  aר Wי מ שונ[ צור ל\ נ\  , 
יך Tות צ\ מ[ ך, וב\ Tת aתור י ב\ ב[ ח ל[ Xת יTה, פ\ ה\ ל ת[ rכ Xר ל aפ aע Tי כ ש[ נXפ\ ו\ דום,   ת[
ל Wק ל\ Xק ם ו\ aת aצ kר ע Wפ aה ה aר Wה ה, מ\ aע aי ר Xל aים ע ב[ חוש\ Xל ה aכ י, ו\ ש[ דוף נXפ\ ר\  ת[

ם.  aת ב\ Xש kח Xצוןמ ל\ aחWן י Xע Xמ ה. ל\ Tדוח aי ך י\ Xא ל\ Xומ Xי רוחWנ פ\ מו�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ ל[ יו כ\ ה\  י[
י. נ[ Wנ kע Xו ך  ינ\ מ[ י\ ה  aיע הוש[ יך,  Tיד ד[ ן10י\ Xע Xמ ל\ ה  Wrש kע ך,  Tמ ש\ ן  Xע Xמ ל\ ה  Wrש kע   

י Wר מ\ צון א[ aר יו ל\ ה\ ך. י[ Tת aש �ד ן ק\ Xע Xמ ה ל\ Wrש kך, ע Tת aן תור Xע Xמ ה ל\ Wrש kך, עTינ מ[  י\
י: ל[ kגוא י ו\ יa צור[ נTיך, י\ aפ י, ל\ ב[ יון ל[ ג\ Tה י ו\ 11פ[

8  Numbers 6:24-26
9  Psalms 19:15
10  Psalms 60:7, 108:7
11 Psalms 19:15
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One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as  
though one is taking leave of a king.

Standing in one place one must bow to the left when saying “לום aה ש T� rיו עש aרומ מ\ bow to ,”ב[  
the right when saying “ינו Wל aלום ע aה ש Trש kעXהוא י” and bow to the front when saying “ל aל כ Xע  ו\
”י[שr\רaאWל

לום ( aה ש T� rעשDuring the Ten Days of Penitence substitute-  (לום aש Xיו, ה aרומ מ\  ב[
ינו, Wל aלום ע aה ש Trש kעXהוא י

ן: Wמ aרו, א מ\ א[ ל, ו\ Wא aר \rש ל י[ aל כ Xע  ו\

ש aד ק\ מ[ Xית ה Wה בTנ aב י[ Tינו, ש Wבותkי א WאלהWינו ו Wלהmא aי נTיך, י\ aפ ל\ צון מ[ aי ר ה[  י\
ך: Tת aתור נו ב\ Wק ל\ Tן ח Wת ינו, ו\ Wמaי ה ב\ aר Wה מ\ ב[

The individual Amidah ends here.  When praying with a minyan one should  
remain standing awaiting the Chazzan's repetition. One is required to remain  
standing  until  after  the completion  of  the Kedushah.  During  the  Chazzan's  
repetition of the Amidah each time one hears the words “ aי ה י\ aת Xרוך א aב”  one 
should respond “מו� רוך ש\ aרוך הוא וב� aב” and responding  ן Wמ aא after each blessing.

AT MAARIV:

On weeknights: the Chazzan continues on with the Full-Kaddish, followed by the the Omer  
Count when appropriate, and then ינו Wל aע.

On  Friday  night: one  continues  on  the  regular  Erev  Shabbat  service,  picking  up  
immediately after the Amidah with the paragraph ם י[ Xמ aש Xלו ה �כ י\ Xו.

On the first two nights of Pesach: the Hallel should be said at this point. However if it is a  
Shabbat, one should say ם י[ Xמ aש Xלו ה �כ י\ Xו  first and then Hallel.

On the evening of Shemini Atzeret and Simchat Torah:  the Chazzan continues on with the  
Full-Kaddish, followed by Hakafot. On Friday night ם י[ Xמ aש Xלו ה �כ י\ Xו through the ר\כוaב is said,  
and then followed by the Full-Kaddish and the Hakafot.

AT SHACHARIT:

The Hallel is said at this point.

AT MINCHA:

The Chazzan recites the Full-Kaddish
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✶  סדר הזכרת נשמות✶  
Yikzor – Prayer for the Souls of the Departed

The prayers to memorialize the souls of one's dearly departed is done during these four  
major Festivals:

1. Pesach – on the 8th day of Pesach; or on the last day in Israel.
2. Shavout – on the last day outside of Israel
3. Yom Kippur
4. Shemini Atzeret

This memorial service is inserted during the daytime Torah reading service. It is the custom  
for these prayers to only be said in the presence of those who are saying this memorial.  
People whose parents are still living should leave the room. Those who are observing the  
first year of mourning should attend this memorial service, however without reciting the  
prayers themselves. It is said at the following specified points:

WEEKDAYS
Immediately after the Torah reading service.  

SHABBAT
After  the prayers  of ן"   aק ר\ �פ קום  "י\  and "מ[י 
ך Xר Wב Tש" after the Haftarah reading.

One who is not able to pray in the presence of a minyan may say it at home if necessary.

The prayer for the fatherless is as follows:

י (י[ז\כורי[ז\כור י מור[ aב Xת א Xמ� ש\ ים נ[ אmלה[  name) ן Tב (mothers name (ךXלaה�Tש 
א Wה� ר זTה ת\ Xכ� ש\ �עkדו, וב[ Xה ב aק aד ן צ\ Wת Tר א TדTי נ ל[ �ב\ Tבור שkע� Xמו, ב aעול  ל\
ב, rק kעXי ו\ ק  aח צ\ י[ ם  aה aר ב\ Xא ת  Xמ� ש\ נ[ ם  ע[ �ים,  י[ Xח Xה רור  �צ\ ב[ ה  aרור צ\ שו   נXפ\
ן, Tד Wן עXג� �ב\ Tיות ש נ[ aק ד\ Xצ ים ו\ �יק[ ד[ Xר צ aא� ם ש\ ע[ ה, ו\ aא Wל ל ו\ Wח aה ר aק ב\ ה ר[ aר� aש 

ן: Wמ aר א Xאמr נ ו\

The prayer for the motherless is as follows:

(י[ז\כורי[ז\כור י  ת[ aמור י  מ[ א[ ת  Xמ� ש\ נ[ ים  אmלה[  name) ת  Xב  (mothers  name( 
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ר זTה Xכ� ש\ ה, ב[ aד kע� Xה ב aק aד ן צ\ Wת Tר א TדTי נ ל[ �ב\ Tבור שkע� Xה, ב aמ aעול ה ל\ aכ ל\ aה� Tש 
ק aח צ\ י[ ם  aה aר ב\ Xא ת  Xמ� ש\ נ[ ם  ע[ �ים,  י[ Xח Xה רור  �צ\ ב[ ה  aרור צ\ ה  aש נXפ\ א  Wה�  ת\
�גXן �ב\ Tיות ש נ[ aק ד\ Xצ ים ו\ �יק[ ד[ Xר צ aא� ם ש\ ע[ ה, ו\ aא Wל ל ו\ Wח aה ר aק ב\ ה ר[ aר� aב, ש rק kעXי  ו\

ן: Wמ aר א Xאמr נ ן, ו\ Tד Wע

ים מ[ kח Xר aה ב  aיםא מ[ kח Xר aה ב  aקודא פ\ י[ הוא  ים,  עkצומ[ aה יו  aמ kח Xר ב\ ים,  רומ[ מ\ ן  Wשוכ   
רו ס\ aמ Tש ש Tד rק Xלות ה ה[ ים, ק\ ימ[ מ[ ת\ Xה ו\ ים  ר[ aש י\ Xה ו\ ים  יד[ ס[ kח Xים, ה מ[ kח Xר  ב\
rא ם ל aמות ם, וב\ Tיה Wי Xח ים ב\ ימ[ ע[ נ\ Xה ים ו\ ב[ aה mאTנ Xם, ה Wש Xת ה Xש �ד ל ק\ Xם ע aש  נXפ\
�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ Tפ Wח ו\ קונaם  צון  עkשות ר\ Xל רו,  Wבaג יות  aר kא Wומ לו,  Xק ים  ר[ aש נ\ מ[ דו.  aר פ\  נ[
ת Xמ ק\ קו נ[ נ\ י[ ם, ו\ aי עול Wיק ד[ Xר צ aא ם ש\ ה, ע[ aטוב ינו ל\ Wלהmם א Wר כ\ ז\ ם. י[ aצור 
ינו נ[ ר\ Xים: ה אmלה[ aיש ה ה א[ Tת מש Xתור תוב ב\ aכ Xפוך. כ aש Xיו ה aד aב kם ע Xד 
תו aמ ד\ Xר א Tפ כ[ יו, ו\ aר aצ יב ל\ ם יaש[ aקaנ ו\ קום,  יו י[ aד aב kם ע Xי ד מו, כ[ Xם ע  גוי[
rא ל ם  aמ aד י  ית[ Wק נ[ ו\ ר:  rאמ Wל תוב  aכ ים  יא[ ב[ נ\ Xה יך  Tד aב kע י  Wד י\ ל  Xע ו\ מו:  Xע 
ם גוי[ Xרו ה מ\ rה יא aמ aר: ל Xמ mאTש נ Tד rק Xי ה Wב ת\ כ[ יון: וב\ צ[ ן ב\ Wשכ aײ Xי, ו ית[ Wק  נ[
פוך: aש Xה יך  Tד aב kע ם  Xד ת  Xמ ק\ נ[ ינו  Wינ Wע ל\ ם  גוי[ Xב ע  Xדaו י[ ם,  Tיה Wלהmא יWה  Xא 
ר, Wאומ ים: ו\ ו[ aנ kת ע Xק kע Xח צ Xכ aא שr ר, ל aכaם ז aים אות מ[ aש ד Wר rי ד ר, כ[ Wאומ  ו\
ך Tר Tד Xל ב XחXנ ה. מ[ aב Xןֵמָא( :ץ ר(�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface Tר Tל א Xאש עr �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ ר Xח aיות מ ו[ ג\ א  Wל aם מ גוי[ Xין ב  יaד[

rאש: ים ר ן יaר[ Wל כ Xה, ע Tת ש\ י[
Continue on with יWש\רXא. The Torah is also returned to the Ark at that point and the Hatzi-
Kaddish is recited, in the regular fashion.

On Pesach the Hatzi-Kaddish is followed by Prayer for Dew, on Shemini Atzeret by the  
Prayer for Rain; which is lead by the gabbai.

One then continues on with the Musaf Amidah below.
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  ✶ ✶  מוסף לשלש רגלים
Musaf for the Three Festivals

Pesach, Shavuot and Sukkot

While reciting the Amidah one should concentrate on the meaning of every word, avoiding  
all distractions and interruptions. One is required to pray loud enough to hear their own  
words, though it is not necessary to be audible to others. As one begins the Amidah one  
takes three steps forward, and then three steps back, which signifies our approaching the  
Throne of God.  

ך Tת aל ה[ יד ת\ י יXג[ ח ופ[ aת פ\ י ת[ Xת aפ \rי, ש aנ rד k12:א

  Patriarchs  אבות – 

Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ה בaרוךבaרוך aת Xא  aי יי\ Wלהmא ם,  aה aר ב\ Xא י  Wלהmא ינו,  Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא   
ל Wיון, גומ ל\ Tל ע Wא א aנור Xה בור ו\ ג[ Xדול הaג Xל ה Wא aב, ה rק kעXי י WאלהWק, ו aח צ\  י[
נWי ב\ ל ל[ Wיא גוא ב[ Wבות, ומ aי א Wד ס\ Xר ח Wזוכ ל, ו\ rכ Xה הWים, קונ ים טוב[ ד[ aס kח 

ה: aב kה Xא מו ב\ ן ש\ Xע Xמ ם ל\ TיהWנ ב\
Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ם: aה aר ב\ Xן אWג aמ , aי ה י\ aת Xרוך א aן. בWג aומ Xיע ך, עוזWר ומוש[ Tל Tמ

  God's Might  גבורות – 

:ג[בור אXתaהאXתaה Xיע הוש[ ב ל\ Xה ר aת Xים א ת[ Wה מTי Xח י, מ\ aנ rד kם א aעול  ל\
Summer, Pesach through Sukkot:

ל: aט Xיד ה מור[
Winter, Shmini Atzeret to Pesach:

ם: TשTג Xיד ה רוחX ומור[ aיב ה ש[ Xמ

12 Psalm 51:17
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ים, ל[ ך נופ\ Wים, סומ ב[ Xים ר מ[ kח Xר ים ב\ ת[ Wה מTי Xח ד, מ\ Tס Tח ים ב\ י[ Xל ח Wכ ל\ Xכ  מ\
י מ[ ר.  aפ aע נWי  Wיש ל[ מונaתו  mא יWם  Xק ומ\ ים,  אkסור[ יר  ת[ Xומ ים,  חול[ א  Wרופ  ו\
Xיח מ[ צ\ Xומ יTה  Xח ומ\ ית  מ[ Wמ ך  Tל Tמ ך,  aה ל Tי דומ ומ[ בורות  ג\ ל  Xע Xב מוך  aכ 

ה  aת Xרוך א aים. ב ת[ Wיות מ kח Xה ה ל\ aת Xן א aמ mאTנ ה. ו\ aשוע ,י\ aי ים:י\ ת[ Wמ Xה הTי Xח  מ\

The Kedushah is recited during the Chazzan's repetition of the Amidah. One is to stand  
with feet together, avoiding any form of interruptions. One should rise upon the toes when  
saying the words "דוש aדוש, ק aדוש, ק aק"  , also when saying and "בaרוך"  "י[מ\לך"   One should 
select the corresponding Kedusha for the appropriate service below.

  Kedushah for Shabbat and Festival Days    –    קדושה לשבת ויום טוב

ה aל ע\ Xי מWמונ kים ה כ[ aא ל\ Xינו מ Wלהmא aי ך י\ נו ל\ ת\ ר י[ Tת Tכ 
ך ה ל\ aש �ד ם ק\ aל �ד כ XחXה, י aט Xי מ Wבוצ ל ק\ Wא aר \rש ך י[ מ\ Xע  ו\
ל זTה Tה אTא ז aר aק ך ו\ Tיא ב[ ל יXד נ\ Xתוב ע aכ Xשו, כ Wל Xש  י\

ר: Xמ aא ו\

- Congregation, then  
Chazzan

דוש  aדוש, ק aדוש, ק aקaי �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץי\ Tר aא aל ה aא כr ל אות, מ\ aב צ\   
בודו: ים זTה13כ\ ל[ kיו שוא aת ר\ aש ם מ\ aא עול Wל aבודו מ   כ\

ם aת aמ �ע ל\ יצו,  עkר[ Xה ל\ בודו  כ\ קום  מ\ יWה  Xא זTה,  aל 
ים: ר[ אומ\ ים ו\ ח[ ב\ Xש  מ\

- Congregation, then  
Chazzan

בוד  רוך כ\ aבaי קומו:י\ מ\ 14 מ[ - Congregation, then  
Chazzan

מו ים ש\ ד[ kחXי מ\ Xמו, ה Xע יו ל\ aמ kח Xר ן ב\ Tפ קומו הוא י[ מ\  מ[
ה aב kה Xא ב\ ם  י[ Xמ kע Xפ יד,  מ[ aת יום  ל  aכ ב\ ר  Tק rב aו ב  Tר Tע 

ים:  ר[ ע אומ\ Xמ ש\

- Congregation, then  
Chazzan

13  Isaiah 6:3
14 Ezekiel 3:12
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ל,  Wא aר ש\ ע י[ Xמ יaש\ ינו, י\ Wלהmא  aי ד:י\ aח Tינו, 15 א Wלהmהוא א 
הוא ו\ נו,  Wיע מוש[ הוא  נו,  Wכ ל\ Xמ הוא  ינו,  ב[ aא  הוא 
יו aמ kח Xר נו ב\ Wיע מ[ יXש\ רוב ו\ aק ית ב\ נ[ Wנו ש Wל aא ג\ י[ נו ו\ Wיע  יוש[
ית ר[ kח Xם א Tכ ת\ Tי א ת[ ל\ Xאaן ג Wמר: ה rא Wי ל Xל ח aי כWינ Wע  ל\

ים: אלה[ Wם ל Tכ aיות ל ה\ ית ל[ אש[ Wר ב\ כ\

- Congregation, then  
Chazzan

ם: Tיכ Wלהmא aי י י\ נ[ kא - Congregation, then  
Chazzan

מר: rא Wתוב ל aך כ ש\ ד\ aי ק Wר ב\ ד[ וב\ - Chazzan

לך  מ\ יaי[ רי\ rד aר ו rד יון ל\ ך צ[ י[ Xלהmם, א aעול   ל\
לויaה: ל\ X16ה

- Congregation, then  
Chazzan

  Kedushah for Chol HaMoed    –    קדושה לחול המועד

ה aל ע\ Xי מWמונ kים ה כ[ aא ל\ Xינו מ Wלהmא aי ך י\ נו ל\ ת\ ר י[ Tת Tכ 
ך ה ל\ aש �ד ם ק\ aל �ד כ XחXה, י aט Xי מ Wבוצ ל ק\ Wא aר \rש ך י[ מ\ Xע  ו\
ל זTה Tה אTא ז aר aק ך ו\ Tיא ב[ ל יXד נ\ Xתוב ע aכ Xשו, כ Wל Xש  י\

ר: Xמ aא ו\

- Congregation, then  
Chazzan

דוש  aדוש, ק aדוש, ק aקaי �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץי\ Tר aא aל ה aא כr ל אות, מ\ aב צ\   
בודו:  17כ\

- Congregation, then  
Chazzan

ים: ר[ אומ\ ים ו\ ח[ ב\ Xש ם מ\ aת aמ �ע ל\ - Chazzan

בוד  רוך כ\ aבaי קומו:י\ מ\ Congregation, then - 18 מ[  
Chazzan

15  Deuteronomy 6:4
16  Psalms 146:10
17  Isaiah 6:3
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מר:  rא Wתוב ל aך כ ש\ ד\ aי ק Wר ב\ ד[ וב\ - Chazzan

ם: Tיכ Wלהmא aי י י\ נ[ kא - Congregation, then  
Chazzan

מר: rא Wתוב ל aך כ ש\ ד\ aי ק Wר ב\ ד[ וב\ - Chazzan

לך  מ\ יaי[ רי\ rד aר ו rד יון ל\ ך צ[ י[ Xלהmם, א aעול   ל\
לויaה: ל\ X19ה

- Congregation, then  
Chazzan

One is to remain standing until after the Chazzan completes the following blessing:

  Holiness of God's Name   –   קדושת השם

רוךאXתaהאXתaה aה. ב aל Tלוך ס ל\ Xה ל יום י\ aכ ים ב\ דוש[ דוש, וק\ aך ק מ\ ש[ דוש ו\ aק  
יa,אXתaה  דוש:י\ aק Xל  ה Wא aה 

  Holiness of the Day   –   קדושת היום

נואXתaהאXתaה aת מ\ Xרומ נו, ו\ aב aית צ[ aר נו ו\ aאות aת ב\ Xה aים, א מ[ Xע aל ה aכ נו מ[ aת ר\ Xח ב\   
ך Tת aבודkע Xל נו  Wכ ל\ Xמ נו  aת ב\ Xר Wק ו\ יך,  Tות צ\ מ[ ב\ נו  aת ש\ Xד ק[ ו\ שונות,  ל\ Xה ל  aכ  מ[

: aאת aר aינו ק Wל aדוש ע aק Xה גaדול ו\ Xך ה מ\ ש[ ו\

ה (וXת[תTןוXת[תTן aב kה Xא ינו ב\ Wלהmא aי נו י\ aל  On Shabbat add:  (ה ו aנוח מ\ תות ל[ aב Xש 
ת יום Tוון, א rש arש ים ל\ נ[ Xמ ים וז\ ג[ Xה, ח aח מ\ ]rש ים ל\ ד[ kמוע

)On Shabbat add:  (ת יום Tא זTה ו\ Xת ה aב Xש Xה

18 Ezekiel 3:12
19  Psalms 146:10
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On the days of Chol HaMoed omit the word טוב in parenthesis:
On Pesach:

צות  Xמ Xג ה Xה,חTז Xה 
ת יום (טוב) Tא  ו\

ש Tד rא ק aר ק\  מ[
ן Xמ זTה, ז\ Xה 
נו Wרות Wח

On Shavuot:

עות �ב aש Xג ה Xח 
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 

ש Tד rא ק aר ק\  טוב מ[
ן Xת Xן מ Xמ זTה, ז\ Xה 

נו Wת aוור rת

On Sukkot:

כות �ס Xג ה Xח 
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 
א aר ק\  (טוב) מ[
ן Xמ זTה, ז\ Xש ה Tד rק 

שr[מ\חaתWנו

On Shemini Atzeret and  
Simchat Torah:

ג Xח Xת ה Tר Tצ kי ע ינ[ מ[  ש\
ת יום Tא זTה, ו\ Xה 

ש Tד rא ק aר ק\  טוב מ[
נו Wת aח מ\ ]rן ש Xמ זTה, ז\ Xה

)On Shabbat add :  (ה aב kה Xא ש ב\ Tד rא ק aר ק\ ם:מ[ י[ aר צ\ ת מ[ Xיא יצ[ ר ל[ TכWז

נWי פ\ נWיומ[ פ\ נוומ[ aין א Wא ו\ נו,  Wת aמ ד\ Xל א Xע Wנו מ ק\ Xח Xר ת\ נ[ ו\ נו,  Wצ ר\ Xא Wינו מ ינו גaל[ Wא aט kח   
עkשות Xל ו\ נTיך,  aפ ל\ ות  kח Xת ש\ ה[ ול\ אות  aר Wל ו\ אות  aר Wל ו\ עkלות  Xל ים  כול[  י\
ך מ\ ש[ א  aר ק\ נ[ Tש דוש,  aק Xה ו\ גaדול  Xה ת  י[ Xב Xב ך,  Tת aיר ח[ ב\ ית  Wב ב\ ינו  Wחובות 
ינו Wלהmא aי נTיך י\ aפ ל\ צון מ[ aי ר ה[ ך. י\ Tש aד ק\ מ[ ה ב\ aח ל\ Xת ש\ נ[ Tד שaי Xי הWנ פ\ יו, מ[ aל aע 
ך ש\ aד ק\ ל מ[ Xע ינו ו\ Wל aם ע Wח Xר שוב ות\ aת Tן, ש aמ kח Xך ר Tל Tינו, מ Wבותkי א WאלהWו 
נו, Wכ ל\ Xמ ינו  ב[ aא בודו.  כ\ ל  WדXג ות\ ה  aר Wה מ\ נWהו  ב\ ת[ ו\ ים,  ב[ Xר aה יך  Tמ kח Xר  ב\
ינו Wל aע א  Wrשaנ ה[ ו\ ע  Xהופ ו\ ה,  aר Wה ינו מ\ Wל aע ך  כות\ ל\ Xבוד מ ה כ\ WלXג ינו  Wלהmא 
י Wת כ\ ר\ Xי נWס מ[ Xינו כ Wפוצות ם. ונ\ גוי[ Xין ה Wב ינו מ[ Wזור ב פ\ Wר aק י. ו\ aל ח aי כWינ Wע  ל\
ך, ש\ aד ק\ מ[ ית  Wב ם  י[ Xל aירוש ל[ ו\ נaה,  ר[ ב\ ך  יר\ ע[ יון  צ[ ל\ נו  Wיא ב[ kהXו �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ.  Tר aא 
ים יד[ מ[ ינו. ת\ Wנות חובות ב\ ר\ aת ק Tיך אTנ aפ ה ל\ Trש kעXם נ aש ם. ו\ aת עול Xח מ\ ]rש  ב\

ף ( Xת מוס Tא ם. ו\ aת aכ ל\ ה[ ים כ\ פ[ aם, ומוס aר ד\ ס[ י :On Shabbat addכ\ Wפ ת מוס\ Tא   ו\
) יום: זTה ו\ Xת ה aב Xש Xיום ה

On Pesach:

צות Xמ Xג ה Xח
On Shavuot:

עות �ב aש Xג ה Xח
On Sukkot:

כות �ס Xג ה Xח
On Shemini Atzeret:

ג Xח Xת ה Tר Tצ kי ע ינ[ מ[  ש\
On the days of Chol HaMoed omit the word טוב in parenthesis:

זTה הXזTה Xה ש  Tד rק א  aר ק\ מ[ (טוב),  יום  ת  Tא ו\ נTיך  aפ ל\ יב  ר[ נXק\ ו\ ה  Trש kעXנ 
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י Wד י\ ל  Xע ך,  Tת aתור ב\ ינו  Wל aע  aת ב\ Xת aכ Tש מו  כ\ צונTך,  ר\ וXת  צ\ מ[ כ\ ה,  aב kה Xא  ב\
מור: aא aך כ Tבוד י כ\ פ[ ך, מ[ Tד ב\ Xה ע Tמש

On Shabbat add:

תוב\יום Tל rים ס נ[ rר \rש Tי עWנ ים, וש\ ימ[ מ[ נaה ת\ aי שWנ ים ב\ ]rש aב נWי כ\ ת, ש\ aב Xש Xה   
יד מ[ aת Xת ה Xל rל ע Xתו, ע Xב Xש ת ב\ Xב Xת ש Xכו: על ס\ נ[ ן ו\ Tמ Tש Xה ב aלול ה ב\ aח נ\  מ[

ה: aכ ס\ נ[ 20ו\

On the first two days of Pesach add:

הובXחrדTשובXחrדTש aש מ[ kח Xוב . aײ Xח ל Xס Tש, פ Tד rח Xר יום ל arש aה ע aע aב ר\ Xא אשון ב\ ר[ aה  
אשון ר[ aיום ה Xל: ב Wכ aאWצות י Xים, מ ת יaמ[ Xע ב\ ג, ש[ aה חTז Xש ה Tד rח Xר יום ל arש aע 

ו. rש kע Xא תr ה ל aבודkת ע Tאכ Tל ל מ\ aש כ Tד rא ק aר ק\ ה21מ[ aל rה ע Tש ם א[ Tת ב\ Xר ק\ ה[   ו\
נaה, aי שWנ ים ב\ ]rש aב ה כ\ aע ב\ ש[ ו\ ד,  aח Tל א י[ Xא ו\ ם  י[ Xנ ר ש\ aק aי בWנ ים ב\ ר[ aפ . aײ Xל 

ם: Tכ aיו ל ה\ י[ ם  ימ[ מ[ ים22ת\ נ[ rר \rש Tה ע aלש \rר: ש aב �ד מ\ ם כ[ Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\ ומ[   
יר ע[ arש ו\ כו,  ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  רנ[ \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל 

ם:  aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ ר, וש\ Wפ Xכ ל\
Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

On the last six days of Pesach add:

ד,ו\ה[ק\רXב\תTם aח Tא ל  י[ Xא ו\ ם,  י[ Xנ ש\ ר  aק aב נWי  ב\ ים  ר[ aפ  : aײ Xל ה  aל rע ה  Tש א[   
ם: Tכ aיו ל ה\ ם י[ ימ[ מ[ נaה, ת\ aי שWנ ים ב\ ]rש aב ה כ\ aע ב\ ש[ ם 23ו\ Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\  ומ[

רון arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל ים  נ[ rר \rש Tע ה  aלוש \rש ר:  aב �ד מ\  כ[

20 Numbers 28:9-10
21 Leviticus 23:7
22 Numbers 28:16-19
23 Numbers 28:19
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ם: aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ ר, וש\ Wפ Xכ יר ל\ ע[ arש כו, ו\ ס\ נ[ ן כ\ י[ Xי . ו\ rש Tב Tכ Xל
Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

On Shavuot add:

ם,וב\יוםוב\יום Tיכ Wת rע �ב aש ב\  aײ Xל ה  aש aד kח ה  aח נ\ מ[ ם  Tכ יב\ ר[ ק\ Xה ב\ ים  כור[ ב[ Xה   
ם Tת ב\ Xר ק\ ה[ ו. ו\ rש kע Xא תr ה ל aד rבkת ע Tאכ Tל ל מ\ aם כ Tכ aה לTי ה\ ש י[ Tד rא ק aר ק\  מ[
ה aע ב\ ד, ש[ aח Tא ל  י[ Xא ם,  י[ Xנ ש\ ר  aק aי בWנ ב\ ים  ר[ aפ  . aײ Xל  Xיחח נ[  Xיח Wר ה ל\ aל rע 

נaה: aש נWי  ב\ ים  ]rש aב ים24כ\ נ[ rר \rש Tע ה  aלש \rש ר:  aב �ד מ\ כ[ ם  Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\ ומ[   
יר ע[ arש ו\ כו,  ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  רנ[ \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל 

ר  Wפ Xכ ר, ל\ Wפ Xכ ים ל\ יר[ ע[ נWי ש\ ם: וש\ aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ וש\
Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

 On the first two days of Sukkot add:

ה aש מ[ kח Xהוב aש מ[ kח Xלוב aם, כ Tכ aה לTי ה\ ש י[ Tד rא ק aר ק\ י, מ[ יע[ ב[ ש\ Xש ה Tד rח Xר יום ל aש aע  
עkשו Xא תr ה ל aד rבkת ע Tאכ Tל ם25מ\ Tת ב\ Xר ק\ ה[ ים: ו\ ת יaמ[ Xע ב\ ײa ש[ Xג ל Xם ח Tת rג Xח  , ו\

ם, י[ aנ ם ש\ יל[ Wר, א aש aה ע aלש ר ש\ aק aי בWנ ים ב\ ר[ aפ , aײ Xל Xח rיח יחX נ[ Wה ר Wש ה א[ aל rע 
יו: ה\ ם י[ ימ[ מ[ ר, ת\ aש aה ע aע aב ר\ Xה אaנ aי שWנ ים ב\ ש[ aב ם26כ\ Tיה Wכ ס\ נ[ ם ו\ aת aח נ\ ומ[   

רון arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל ים  נ[ rר \rש Tע ה  aלש \rש ר:  aב �ד מ\  כ[
ם: aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ ר וש\ Wפ Xכ יר ל\ ע[ arש כו, ו\ ס\ נ[ ן כ\ י[ Xי , ו\ rש Tב Tכ Xל

Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

24 Numbers 28:26-27
25 Numbers 29:18, Leviticus 23:7
26 Numbers 29:12-13
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On the first day of Chol haMoed Sukkot add:

י נ[ Wש Xיום ה Xיוב נ[ Wש Xיום ה XיובWנ ים ב\ ]rש aב ם, כ\ י[ aנ ם ש\ יל[ Wר, א arש aים עWנ ר ש\ aק aי בWנ ים ב\ ר[ aפ , 
ם: ימ[ מ[ ר, ת\ arש aה ע aע aב ר\ Xה אaנ aה 27ש aלש \rר: ש aב �ד מ\ ם כ[ Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\  ומ[

כו, ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל ים  נ[ rר \rש Tע 
ם:  aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ ר וש\ Wפ Xכ יר ל\ ע[ arש יו\ Wת ש\ Xים ע ר[ aי: פ יש[ ל[ ש\ Xיום ה Xוב 

ם: ימ[ מ[ ת\ ר,  arש aע ה  aע aב ר\ Xא נaה  aש נWי  ב\ ים,  ]rש aב כ\ ם,  י[ aנ ש\ ם  יל[ Wא ר,  arש a28ע 
ים נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xים ל נ[ rר \rש Tע ה  aלש \rש ר:  aב �ד מ\ כ[ ם  Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\  ומ[
ים יד[ מ[ ת\ נWי  וש\ ר,  Wפ Xכ ל\ יר  ע[ arש ו\ כו,  ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל 

ם: aת aכ ל\ ה[ כ\
Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

On the second day of Chol haMoed Sukkot add:

י יש[ ל[ ש\ Xיום ה Xיוב יש[ ל[ ש\ Xיום ה Xיוב Wנ ב\ ים,  ]rש aב ם, כ\ י[ aנ ש\ ם  יל[ Wא ר,  arש aע י  Wת ש\ Xע ים  ר[ aפ  : 
ם: ימ[ מ[ ר, ת\ arש aה ע aע aב ר\ Xה אaנ aה29ש aלש \rר: ש aב �ד מ\ ם כ[ Tיה Wכ ס\ נ[ ם ו\ aת aח נ\ ומ[   

כו, ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל ים  נ[ rר \rש Tע 
ים ר[ aפ י:  יע[ ב[ ר\ aה יום  Xוב ם:  aת aכ ל\ ה[ כ\ ים  יד[ מ[ ת\ נWי  וש\ ר,  Wפ Xכ ל\ יר  ע[ arש  ו\
ם: ימ[ מ[ ת\ ר,  arש aע ה  aע aב ר\ Xא נaה  aש נWי  ב\ ים  ]rש aב כ\ ם,  י[ aנ ש\ ם  יל[ Wא ה,  aר arש k30ע 

ים נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xים ל נ[ rר \rש Tע ה  aלש \rש ר:  aב �ד מ\ כ[ ם  Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\  ומ[
ים יד[ מ[ ת\ נWי  וש\ ר,  Wפ Xכ ל\ יר  ע[ arש ו\ כו,  ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל 

ם: aת aכ ל\ ה[ כ\
Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

27 Numbers 29:17
28 Numbers 29:20
29 Numbers 29:20
30 Numbers 29:30
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On the third day of Chol haMoed Sukkot add:

י יע[ ב[ ר\ aיום ה Xיוב יע[ ב[ ר\ aיום ה Xהובaנ aש נWי  ב\ ים  ]rש aב כ\ ם,  י[ aנ ש\ ים  יל[ Wא ה  aר arש kע ים  ר[ aפ  : 
ם: ימ[ מ[ ת\ ר,  arש aע ה  aע aב ר\ Xה31א aלש \rש ר:  aב �ד מ\ כ[ ם  Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\ ומ[   

כו, ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל ים  נ[ rר \rש Tע 
ם:  aת aכ ל\ ה[ כ\ ים  יד[ מ[ ת\ נWי  וש\ ר,  Wפ Xכ ל\ יר  ע[ arש יםו\ ר[ aפ י:  יש[ מ[ kח Xה יום  Xוב 

ם: ימ[ מ[ ת\ ר,  arש aע ה  aע aב ר\ Xא נaה  aש נWי  ב\ ים  ]rש aב כ\ ם,  י[ aנ ש\ ם  יל[ Wא ה,  aע ש\  32ת[
ים נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xים ל נ[ rר \rש Tע ה  aלש \rש ר:  aב �ד מ\ כ[ ם  Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\  ומ[
ים יד[ מ[ ת\ נWי  וש\ ר,  Wפ Xכ ל\ יר  ע[ arש ו\ כו,  ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל 

ם: aת aכ ל\ ה[ כ\
Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

On the fourth day of Chol haMoed Sukkot add:

י יש[ מ[ kח Xיום ה Xיוב יש[ מ[ kח Xיום ה Xהובaנ aש נWי  ב\ ים  ]rש aב כ\ ם,  י[ aנ ש\ ם  יל[ Wא ה,  aע ש\ ת[ ים  ר[ aפ  : 
ים נ[ rר \rש Tה ע aלש \rר: ש aב �ד מ\ ם כ[ Tיה Wכ ס\ נ[ ם ו\ aת aח נ\ ם: ומ[ ימ[ מ[ ר, ת\ arש aה ע aע aב ר\ Xא 
יר ע[ arש ו\ כו,  ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל 

ם:  aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ ר, וש\ Wפ Xכ םל\ יל[ Wה, אaנ rמ ים ש\ ר[ aי: פ ש[ ש[ Xיום ה Xוב 
ם: ימ[ מ[ ת\ ר,  arש aע ה  aע aב ר\ Xא נaה  aש נWי  ב\ ים  ]rש aב כ\ ם,  י[ aנ י: ש\ יע[ ב[ ר\ aה יום  Xוב 

ר, arש aע ה  aע aב ר\ Xא נaה  aש נWי  ב\ ים  ]rש aב כ\ ם,  י[ aנ ש\ ים  יל[ Wא ה  aר arש kע ים  ר[ aפ 
ם: ימ[ מ[ י33ת\ Wנ ר, וש\ aפ Xים ל נ[ rר \rש Tה ע aלש \rר: ש aב �ד מ\ ם כ[ Tיה Wכ ס\ נ[ ם ו\ aת aח נ\ ומ[   

נWי וש\ ר,  Wפ Xכ ל\ יר  ע[ arש ו\ כו,  ס\ נ[ כ\ ן  י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע 
ם: aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ ת\

Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below:

31 Numbers 29:23
32 Numbers 29:26
33 Numbers 29:26
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On Hoshanah Rabba add:

י ש[ ש[ Xיום ה Xיוב ש[ ש[ Xיום ה Xהוב aע aב ר\ Xה אaנ aי שWנ ים ב\ ]rש aב ם, כ\ י[ aנ ם ש\ יל[ Wה, אaנ rמ ים ש\ ר[ aפ : 
ם: ימ[ מ[ ר, ת\ arש aר,34ע aפ Xים ל נ[ rר \rש Tה ע aלש \rר: ש aב �ד מ\ ם כ[ Tיה Wכ ס\ נ[ ם ו\ aת aח נ\   ומ[

נWי ר, וש\ Wפ Xכ יר ל\ ע[ arש כו, ו\ ס\ נ[ ן כ\ י[ Xי , ו\ rש Tב Tכ Xרון ל arש ע[ ל, ו\ י[ aא aים ל נ[ rר \rש Tי עWנ  וש\
ם. י[ aנ ש\ ם  יל[ Wא ה,  aע ב\ ש[ ים  ר[ aפ י:  יע[ ב[ ש\ Xה ום  י Xוב ם:  aת aכ ל\ ה[ כ\ ים  יד[ מ[  ת\

ם: ימ[ מ[ ת\ ר,  arש aע ה  aע aב ר\ Xא נaה  aש נWי  ב\ ים  ]rש aב ם35כ\ Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\ ומ[   
רון arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל ים  נ[ rר \rש Tע ה  aלש \rש ר:  aב �ד מ\  כ[

ם: aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ ר, וש\ Wפ Xכ יר ל\ ע[ arש כו, ו\ ס\ נ[ ן כ\ י[ Xי , ו\ rש Tב Tכ Xל
Continue on with “ינו Wלהmא” below:

On Shemini Atzeret and Simchat Torah add:

י ינ[ מ[ ש\ Xה יום  Xיב ינ[ מ[ ש\ Xה יום  Xם,ב Tכ aל יTה  ה\ ת[ ת  Tר Tצ kע rא36:  ל ה  aד rבkע ת  Tאכ Tל מ\ ל  aכ   
ד, aח Tל א י[ Xד, א aח Tר א Xפ aײ Xל Xח rיח יחX נ[ Wה ר Wש ה א[ aל rם ע Tת ב\ Xר ק\ ה[ ו: ו\ rש kע Xת 

ם: ימ[ מ[ ת\ ה,  aע ב\ ש[ נaה  aש נWי  ב\ ים  ]rש aב ר: 37כ\ aב �ד מ\ כ[ ם  Tיה Wכ ס\ נ[ ו\ ם  aת aח נ\  ומ[
ן י[ Xי ו\  , rש Tב Tכ Xל רון  arש ע[ ו\ ל,  י[ aא aל ים  נ[ rר \rש Tע נWי  וש\ ר,  aפ Xל ים  נ[ rר \rש Tע ה  aלש \rש 

ם: aת aכ ל\ ה[ ים כ\ יד[ מ[ נWי ת\ ר, וש\ Wפ Xכ יר ל\ ע[ arש כו, ו\ ס\ נ[ כ\
Continue (on with “מ\חו\rי[ש” on Shabbat) followed by  “ינו Wלהmא” below 

On Shabbat add:

חו מ\ \rש י.י[ יע[ ב[ י ש\ Wש ד\ Xק ם מ\ Xג עTי עונ Wא קור\ ת ו\ aב Xי ש Wר ך שומ\ כות\ ל\ Xמ ב\   
ת Xד מ\ Tתו ח ש\ Xד ק[ יתa בו ו\ צ[ aי ר יע[ ב[ ש\ Xך. וב Tטוב גו מ[ נ\ Xע ת\ י[ ו\ עו  שב\ ם י[ aל � כ

ית: אש[ Wר ה ב\ Tש kע Xמ ר ל\ TכWז aאת aר aים אותו ק יaמ[

34 Numbers 29:29
35 Numbers 29:32
36 Numbers 29:35, Leviticus 29:36
37 Numbers 29:35-36
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יבאmלהWינואmלהWינו ט[ Wומ ינו, טוב  Wל aע ם  Wח Xן, ר aמ kח Xך ר Tל Tמ ינו,  Wבותkי א WאלהWו   
צונTך, ו ר\ rש aע Tבות ש aל א Xל ג\ יך, ב[ Tמ kח Xמון ר kה Xינו ב Wל Wה א aנו, שוב aש ל Tר aד  ה[
יaנו נ\ ב[ ב\ נו  Wא ר\ Xה ו\ כונו,  מ\ ל  Xע ך  ש\ aד ק\ מ[ כונWן  ו\ ה,  aל ח[ ת\ Xב כ\ ך  ית\ Wב נWה   ב\
ם, aר מ\ ז[ ם ול\ aיר ש[ ם ל\ י[ ו[ ם, ול\ aת aבודkע Xים ל נ[ kב כה Wש aה קונו. ו\ ת[ נו ב\ Wח מ\ ]rש  ו\
לש aש נTיך ב\ aפ וTה ל\ kח Xת ש\ נ[ ה ו\ Tא aרWנ ה ו\ TלkעXם נ aש ם, ו\ Tיה Wו נ\ ל ל[ Wא aר ]rש ב י[ Wש aה  ו\
ל aכ ה  Tא aרWי נaה  aש Xים ב מ[ aע פ\ ך: שלוש  Tת aתור ב\ תוב  aכ Xכ ינו,  Wלaג ר\ י  Wמ kע Xפ 
ג Xח צות, וב\ Xמ Xג ה Xח ר: ב\ aח ב\ ר י[ Tש kקום א aמ Xיך, ב Tלהmא aי י י\ Wנ ת פ\ Tך א כור\  ז\
נXת ת\ Xמ יש כ\ ם, א[ aיק Wר aי י י\ Wנ ת פ\ Tה א Tא aרWא יr ל כות, ו\ �ס Xג ה Xח עות, וב\ �ב aש Xה 

ך: aן ל Xתaר נ Tש kיך, א Tלהmי א ת י\ Xכ ר\ ב[ יaדו, כ\

On Shabbat add the words in parenthesis:

הו\הXשr[יאWנוו\הXשr[יאWנו aח מ\ ]rש לום ל\ aש ים ול\ י[ Xח יך: ל\ Tד kת מוע Xכ ר\ ת ב[ Tינו א Wלהmא aי   י\
) נו  Wכ ר\ aב ל\  aת ר\ Xמ aא ו\  aית צ[ aר ר  Tש kא Xכ וון,  rש rש Onול\  Shabbat  add:ינו Wלהmא   

נו Wק ל\ Tן ח Wת יך, ו\ Tות צ\ מ[ נו ב\ Wש ד\ Xנו) ק Wת aנוח מ\ ה נaא ב[ Wצ ינו ר\ Wבותkי א WאלהWו 
נו Wב ל[ ר  Wה Xט ו\ ך,  Tת aישוע ב[ נו  Wש נXפ\   Xח מ\ Xrש ו\ ך,  Tטוב מ[ נו  Wע ב\ Xrש ך,  Tת aתור  ב\

) ינו  Wלהmא  aי י\ נו  Wיל ח[ נ\ Xה ו\ ת,  Tמ mא Tב ך  ד\ ב\ aע Onל\  Shabbat  add:ה aב kה Xא ב\   
ך חו ב\ מ\ ]rש י[ ו\ ך,  Tש ד\ aי ק Wד kו) מוע ת  aב Xוון (ש rש arש וב\ ה  aח מ\ ]rש צון) ב\ aר  וב\
ל Wא aר ]rש י[  ( ו\ ת  aב Xש Xש (ה Wד Xק יa מ\ י\ ה  aת Xרוך א aך: ב Tמ י ש\ Wש ד\ Xק ל מ\ Wא aר ]rש  י[

ים: נ[ Xמ ז\ Xה ו\

הר\צWהר\צWה aבודkע aב ה Wש aה ה, ו\ Wע ם ש\ aת aל פ[ ת\ ל[ ל, ו\ Wא aר ]rש ך י[ מ\ Xע ינו ב\ Wלהmא aי י\   
ל Wב Xק ת\ ה  aב kה Xא ב\ ה  aר Wה מ\ ם  aת aל פ[ ות\ ל  Wא aר ]rש י[ י  Wש א[ ו\ ך,  Tית Wב יר  ב[ ד\  ל[

ך: Tמ Xל ע Wא aר ]rש ת י[ Xבודkיד ע מ[ aצון ת aר י ל\ ה[ צון, ות\ aר ב\
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זTינaה mח Tת זTינaהו\ mח Tת ירו\ ז[ kח Xמ Xה ,aי ה י\ aת Xרוך א aים: ב מ[ kח Xר יון ב\ צ[ ך ל\ שוב\ ינWינו ב\ Wע   
יון: צ[ ינaתו ל\ כ[ ש\

  T  hanksgiving   –   מודים 

During the Chazzan's repetition of the Amidah he says the full Modim at the right, however  
the congregation recites the Modim D'Rabbanan on the left in an undertone. Bend at מוד[ים,  
and straighten up at aי :י\

ה הואמוד[יםמוד[ים aת Xא aך, ש aנו ל נXח\ kא   
ינו Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא  aי  י\
גWן aמ ינו,  Wי Xח צור  ד  Tע aו ם  aעול  ל\
וaדור דור  ל\ הוא  ה  aת Xא נו,  Wע ש\  י[
ל Xע ך,  Tת aל ה[ ת\ ר  Wפ Xס ונ\ ך  ל\ ה  Tנוד 
ל Xע ו\ ך,  Tדaי ב\ ים  סור[ מ\ Xה ינו  Wי Xח 
ל Xע ו\ ך,  aל קודות  פ\ Xה ינו  Wמות ש\  נ[
ל Xע ו\ נו,  aמ ע[ יום  ל  aכ ב\ Tש יך  Tס  נ[
ל aכ ב\ Tש יך  Tטובות ו\ יך  Tאות ל\ פ\  נ[

י ם, כ[ Wח Xר מ\ Xיך, ה Tמ kח Xלו ר aא כr י ל טוב, כ[ Xם, ה י[ aר ה� aצ ר ו\ Tק rב aב ו Tר Tת, ע Wע 
ך: aינו ל ו[ ם ק[ aעול Wי מ יך, כ[ Tד aס kמו ח Xא תr ל

ם aעול ל\ יד  מ[ aת נו  Wכ ל\ Xמ ך  מ\ ש[ א  WrשXנ ת\ י[ ו\ ם  Wרומ ת\ י[ ו\ ך  Wר aב ת\ י[ ם  aל �כ ל  Xע  ו\
ד: Tע aו

Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ל Wא aי טוב, ה ם כ[ aעול גaדול ל\ Xך ה מ\ לו ש[ ל\ Xיה ה ו[ aל Tים יודוך ס י[ Xח Xל ה aכ  ו\
ך מ\ טוב ש[ Xה ,aי י\ ה  aת Xרוך א aטוב. ב Xל ה Wא aה. ה aל Tנו ס Wת aר ז\ Tע ו\ נו  Wת aשוע  י\

הודות: ה ל\ Tאaך נ ול\
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 Modim D'Rabbanan

ינומוד[ים Wלהmא aי ה הוא י\ aת Xא aך, ש aנו ל נXח\ kא  
נו, Wר יוצ\ ר,  arש aב ל  aכ י  Wלהmא ינו,  Wבותkא י  WאלהWו 
ך מ\ ש[ ל\ אות  aהוד ו\ כות  aר ב\ ית,  אש[ Wר ב\ ר  Wיוצ 
ן Wנו, כ aת מ\ Xי ק[ נו ו\ aית י[ mח Tה Tל ש Xדוש, ע aק Xה גaדול ו\ Xה 
רות צ\ Xח ינו ל\ Wיות �אmסוף גaל Tת נו, ו\ Wמ י\ Xק נו ות\ Wי Xח  ת\
יך, Tק �ח מור  ש\ ל[ יך  Tל Wא נaשוב  ו\ ך,  Tש ד\ aק 
ל Xם, ע Wל aב ש aב Wל ך ב\ ד\ ב\ aע צונTך, ול\ וות ר\ rש kע Xל  ו\

אות: aהוד Xל ה Wרוך א aך, ב aים ל נו מוד[ aא Tש



On Festival days the Kohanim ascend to give the Birkat Kohanim – The Priestly Blessing –  
during the Chazzan's repetition; and one continues on with page 32.  If it is Chol haMoed,  
or a kohain is not present the Chazzan continues on below. 

  P  riestly Blessing   –   ברכת קהנים 

This blessing is added during the Chazzan's repetition of the Amidah, the congregation  
responds  ןWמaא where indicated:

ה aתור Xב ת,  Tש Tל �ש מ\ Xה ה  aכ aר ב\ Xב נו  Wכ ר\ aב ינו,  Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא 
ים נ[ kה rיו כaנ aן וב rר kה Xי א פ[ ה מ[ aמורkא aך, ה Tד ב\ Xה ע Tי מש Wד ל י\ Xה ע aתוב כ\ Xה 

מור: aא aך כ Tדוש ם ק\ Xע
ך:  Tר מ\ ש\ י[ יa ו\ ך י\ כ\ Tר aב : אaמWן  י\ aךTנ �יח יך ו[ Tל Wיו אaנ aפ aי ר י\ Wאaןי Wמ aא  

לום: aך ש ם ל\ Wrשaי יך ו\ Tל Wיו אaנ aפ aי א י\ arש ן38י[ Wמ aא  

  Peace   –   שלום 

לום aים ש לוםש[ aים ש ל,ש[ Xע ינו ו\ Wל aים, ע מ[ kח Xר ד ו\ Tס Tח aן ו Wים ח י[ Xה, ח aכ aר ה וב\ aטוב   
אור י ב\ נTיך, כ[ aאור פ ד ב\ aח Tא נו כ\ aל �ינו כ ב[ aנו א Wכ ר\ aך, ב Tמ Xל ע Wא aר \rש ל י[ aכ 
ה aכ aר ה וב\ aק aד ד, וצ\ Tס Tת ח Xב kה Xא ים ו\ י[ Xת ח Xינו תור Wלהmא aי נו י\ aל aת Xתaיך נTנ aפ 
ל aכ ל ב\ Wא aר \rש ך י[ מ\ Xת ע Tך א Wר aב ינTיך ל\ Wע טוב ב\ לום, ו\ aש ים ו\ י[ Xח ים ו\ מ[ kח Xר  ו\
ל Wא aר \rש מו י[ Xת ע Tך א Wר aב מ\ Xה , aי ה י\ aת Xרוך א aך: ב Tלומ ש\ ה ב[ aע aל ש aכ ת וב\ Wע 

לום: aש Xב
[During the Chazzan's repetition this line he says this verse silently:]

י: ל[ kגוא י ו\ יa צור[ נTיך י\ aפ י ל\ ב[ יון ל[ ג\ Tה י ו\ י פ[ Wר מ\ צון א[ aר יו ל\ ה\ 39י[

[The Chazzan's repetition of the Amidah ends here.]

38 Numbers 6:24-26
39  Psalms 19:15
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יאmלהXיאmלהXי ש[ נXפ\ י,  Xל ל\ Xק מ\ ל[ ו\ ה  aמ ר\ ר מ[ Wב Xד י מ[ Xת aפ \rוש ע  aר Wי מ שונ[ צור ל\ נ\  , 
יך Tות צ\ מ[ ך, וב\ Tת aתור י ב\ ב[ ח ל[ Xת יTה, פ\ ה\ ל ת[ rכ Xר ל aפ aע Tי כ ש[ נXפ\ ו\ דום,   ת[
ל Wק ל\ Xק ם ו\ aת aצ kר ע Wפ aה ה aר Wה ה, מ\ aע aי ר Xל aים ע ב[ חוש\ Xל ה aכ י, ו\ ש[ דוף נXפ\ ר\  ת[

ם.  aת ב\ Xש kח Xצוןמ ל\ aחWן י Xע Xמ ה. ל\ Tדוח aי ך י\ Xא ל\ Xומ Xי רוחWנ פ\ מו�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ ל[ יו כ\ ה\  י[
י. נ[ Wנ kע Xו ך  ינ\ מ[ י\ ה  aיע הוש[ יך,  Tיד ד[ ן40י\ Xע Xמ ל\ ה  Wrש kע ך,  Tמ ש\ ן  Xע Xמ ל\ ה  Wrש kע   

י Wר מ\ צון א[ aר יו ל\ ה\ ך. י[ Tת aש �ד ן ק\ Xע Xמ ה ל\ Wrש kך, ע Tת aן תור Xע Xמ ה ל\ Wrש kך, עTינ מ[  י\
י: ל[ kגוא י ו\ יa צור[ נTיך, י\ aפ י, ל\ ב[ יון ל[ ג\ Tה י ו\ 41פ[

One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as  
though one is taking leave of a king.

Standing in one place one must bow to the left when saying “לום aה ש T� rיו עש aרומ מ\ bow to ,”ב[  
the right when saying “ינו Wל aלום ע aה ש Trש kעXהוא י” and bow to the front when saying “ל aל כ Xע  ו\
”י[שr\רaאWל

לום ( aה ש T� rעשDuring the Ten Days of Penitence substitute-  לום aש Xיו, )ה aרומ מ\  ב[
ינו, Wל aלום ע aה ש Trש kעXהוא י

ן: Wמ aרו, א מ\ א[ ל, ו\ Wא aר \rש ל י[ aל כ Xע  ו\

ש aד ק\ מ[ Xית ה Wה בTנ aב י[ Tינו, ש Wבותkי א WאלהWינו ו Wלהmא aי נTיך, י\ aפ ל\ צון מ[ aי ר ה[  י\
ך: Tת aתור נו ב\ Wק ל\ Tן ח Wת ינו, ו\ Wמaי ה ב\ aר Wה מ\ ב[

The individual Amidah ends here.  When praying with a minyan one should  
remain standing awaiting the Chazzan's repetition. One is required to remain  
standing  until  after  the completion  of  the Kedushah.  During  the  Chazzan's  
repetition of the Amidah each time one hears the words “ aי ה י\ aת Xרוך א aב”  one 
should respond “מו� רוך ש\ aרוך הוא וב� aב” and responding  ן Wמ aא after each blessing.

40  Psalms 60:7, 108:7
41 Psalms 19:15
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Upon  completion  of  the  Chazzan's  repetition,  continue  on  with  the  Full-
Kaddish. On Festival days one says Mussaf for Shabbat and Festivals,  on Chol  
haMoed one continues on with Shacharit  for  Weekdays;  one picks up with  
word “הWו Xק”.

  ✶ ✶   כהניםבירכת
The Priestly Blessing

As the Chazzan calls up the Kohanim for the Priestly Blessing they ascend to the duchan in  
front of the Torah Ark and face it as they pray, the service continues on from this point.  
While the congregation and Chazzan are saying their sections of “ים the Kohanim say ,”מוד[  
the following:

צון aי ר ה[ צוןי\ aי ר ה[ הי\ aכ aר ב\ Xא ה Wה ת\ Tינו, ש Wבותkי א WאלהWו ינו  Wלהmא aי י\ נTיך,  aפ ל\ מ[   
יTה ה\ rא י[ ל Tה ש aמ Wל ה ש\ aכ aר ל ב\ Wא aר ]rש ך י[ מ\ Xת ע Tך א Wר aב נו ל\ aית ו[ צ[ Tאת שr ז Xה 

ם: aד עול Xע ה ו\ aת Xע Wון, מ aע שול ו\ כ\ ה שום מ[ aב
The Kohanim draw out their recital of this prayer, prolonging it so that they complete it in  
unison with  the Chazzan's  blessing  of  “ך מ\ ש[ טוב  Xה”;  thus  the  congregation is  able  to  
respond ןWמaא to both both the blessings and this supplication.

The Chazzan says quietly:

האmלהWינואmלהWינו aתור Xב ת  Trלוש Trש מ\ Xה ה  aכ aר ב\ Xב נו  Wכ ר\ aב נו,  Wבותkא י  WאלהWו   
יו: aנ aרן וב kה Xי א פ[ ה מ[ aמורkא aך, ה Tד ב\ Xה ע Tי מש Wד ל י\ Xה ע aתוב כ\ Xה

The Chazzan calls forth the Kohanim:

ים: נ[ kה rכ
The Chazzan then concludes quietly:

מור: aא aיך, כ Tדוש ם ק\ Xע
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The congregation should now cover their face with their tallitot. One who does not wear a  
tallit gadol should stand close to one who does in order to be covered along with them,  
while facing the Kohanim but not gazing upon them as they bless.

The Kohanim will now turn to face the congregation. Everyone who is before them and  
facing them is  including in the blessing,  however those that are standing behind them  
however are not. Though there is no type of  barrier that can separate one from receiving  
this blessing (not even a metal barrier), it is understood that this blessing is transferred  
face-to-face. The Kohanim face those who they are intending to bless, and likewise those  
who are receiving the blessing face the Kohanim with the intent on receiving a blessing.  
Therefore  everyone should face  forward,  without  distraction  for  entire  duration  of  the  
blessing.

לבaרוךבaרוך Tתו ש aש �ד ק\ נו ב[ aש ד\ ר ק[ Tש kם, א aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא aי י\ ה  aת Xא   
ה:   aב kה Xא ל ב\ Wא aר \rש מו י[ Xת ע Tך א Wר aב נו ל\ aו צ[ ן, ו\ rר kה Xא)Cong:(ן Wמ aא 

The  Kohanim  should  not  being  to  say  the  blessing  below  until  the  congregation  has  
responded ןWמaא to the above blessing. The Kohanim will be cued by the Chazzan in saying  
each word of the blessing, they should not begin to say any of these words until the other  
has completed saying it first. Likewise the congregation should not respond ןWמaא until the 
Kohanim  have  actually  finished  saying  the  blessing;  one  responds  were  indicated  in  
parenthesis.

ך: Tר מ\ ש\ י[ יa ו\ ך י\ כ\ Tר aב  אaמWן   י\

: aךTנ �יח יך ו[ Tל Wיו אaנ aפ aי ר י\ Wאaןי Wמ aא  

לום: aך ש ם ל\ Wrשaי יך ו\ Tל Wיו אaנ aפ aי א י\ arש ן42י[ Wמ aא  

The Priestly Blessing is said in conjunction with a wordless melody that precedes each  
word.  As the melody begins to be sung for  the final  three words of  the blessings the  
congregation should begin to say the following prayer; during the melody, but not during  
the actual pronouncement of the words of blessing. At the melody of “ם Wrשaי :say ”ו\

ם aל עול Tבונו ש םר[ aל עול Tבונו ש יר[ ינ[ Wא י ו\ ת[ מ\ Xל aלום ח kך, ח aל Tי ש Xלומות kחXך ו aל Tי ש נ[ kא , 

42 Numbers 6:24-26
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ל aיו כ ה\ י[ Tי, ש Xבותkי א WאלהWי ו Xלהmא aי נTיך י\ aפ ל\ צון מ[ aי ר ה[ ה הוא. י\ Xמ Xע Wיוד 
י מ[ צ\ Xל ע Xי ע ת[ מ\ Xל aח Tין ש Wה, ב aטוב ל ל\ Wא aר \rש י[ ל  aל כ Xע ו\ י  Xל aי ע Xלומות kח 
ים ם טוב[ י, א[ Xל aים ע ר[ Wח kמו א ל\ aח Tין ש Wים, וב ר[ Wח kל א Xי ע ת[ מ\ Xל aח Tין ש Wוב 
י: ד[ Xצ Xף ה Wל יוס Tיו ש aלומות kח Xם כ Tה aי וב מו ב[ י\ Xק ת\ י[ ם, ו\ Wצ מ\ Xא ם ו\ Wק ז\ Xם, ח Wה

At the melody of  “ך :say ”ל\

יו, ל\ aח Wמ ה  aהוד י\ ך  Tל Tמ יaהו  ק[ ז\ ח[ כ\ ם,  Wא aפ ר\ ה,  aפוא ר\ ים  יכ[ ר[ צ\ ם  א[  ו\
י Wד ל י\ Xה ע aר aי מ Wמ תו, וכ\ ע\ Xר aצ ן מ[ aמ kעXנ ה, וכ\ aת ע\ Xר aצ ה מ[ aיא ב[ נ\ Xם הaי ר\ מ[  וכ\

ע: aיש ל[ mי א Wד ל י\ Xחו ע ר[ י י\ Wמ נו, וכ\ Wב Xה ר Tמש
At the melody of  “לום aש” say:

ן Wכ ה,  aכ aר ב\ ל[ ה  aל aל ק\ מ[ ע  aש aר aה ם  aע ל\ ב[ ת  Xל ל\ ק[ ת  Tא  aת כ\ Xפ aה Tש ם  Wש  וכ\
ה: aטוב ל ל\ Wא aר \rש ל י[ aל כ Xע י ו\ Xל aי ע Xלומות kל ח aפוך כ kה Xת

As the Kohanim say the actual word “לום aש” say:

י: נ[ Wצ ר\ ת[ י ו\ נ[ Wנ aח י ות\ נ[ Wר מ\ ש\ ת[ ו\
Upon completion of the the Blessing, the congregation then responds ן Wמ aא to the blessing,  
and says the following prayer while the face is still covered.

צוןאXד[יראXד[יר aי ר ה[ לום, י\ aך ש מ\ ש[ לום ו\ aה ש aת Xה א aבור ג\ ן ב[ Wרום שוכ aמ Xב  
ה aכ aר ים וב\ י[ Xל, ח Wא aר \rש ית י[ Wך ב מ\ Xל ע aל כ Xע ינו ו\ Wל aים ע ]rש aת Tיך שTנ aפ ל\  מ[

לום: aת ש Tר Tמ ש\ מ[ ל\
Upon completion of the Blessing the Kohanim then say the following prayer, while the  
Chazzan recites “לום aים ש ”ש[

ם aל עול Tבונו ש םר[ aל עול Tבונו ש הר[ aמ נו כ\ aמ ה ע[ aת Xה א Wrש kינו, ע Wל aע aת זXר\ aג Tה ש Xינו מ ]rש aע , 
ך מ\ Xת ע Tך א Wר aם, וב י[ Xמ aש Xן ה ך מ[ ש\ ד\ aעון ק מ\ ה מ[ aיפ ק[ ש\ Xנו, ה aת ח\ Xט ב\ ה[ Tש 
נו Wת rב kא Xל aת ע\ Xב ש\ ר נ[ Tש kא Xנו, כ aה ל aת Xתaר נ Tש kה א aמ aד kא aת ה Wא ל, ו\ Wא aר \rש ת י[ Tא 

ש: aב ב וד\ aל aת ח Xבaןֵמָא( :ץ ז(�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface Tר Tא
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The Kohanim draw out their recital of this prayer, prolonging it so that they complete it in  
unison with the Chazzan's blessing of  “לום aש Xל ב Wא aר \rש מו י[ Xע”; thus the congregation is able to  
respond ןWמaא to both both the blessings and this supplication.

  ✶ ✶  מוסף ליום ראשון של פסח
Musaf for the First Day of Pesach

On the first  day  of  Pesach the Chazzan's  repetition of  the Musaf  Amidah is  extended,  
incorporating the Prayers for Dew into the middle of the first couple blessings of the Musaf  
Amidah. In the context of the service, these first blessings are amended as follows: 

The Ark is opened at this time.

ך Tת aל ה[ יד ת\ י יXג[ ח ופ[ aת פ\ י ת[ Xת aפ \rי, ש aנ rד k43:א

  Patriarchs  אבות – 

Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ה בaרוךבaרוך aת Xא  aי יי\ Wלהmא ם,  aה aר ב\ Xא י  Wלהmא ינו,  Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא   
ל Wיון, גומ ל\ Tל ע Wא א aנור Xה בור ו\ ג[ Xדול הaג Xל ה Wא aב, ה rק kעXי י WאלהWק, ו aח צ\  י[
נWי ב\ ל ל[ Wיא גוא ב[ Wבות, ומ aי א Wד ס\ Xר ח Wזוכ ל, ו\ rכ Xה הWים, קונ ים טוב[ ד[ aס kח 

ה:  aב kה Xא מו ב\ ן ש\ Xע Xמ ם ל\ TיהWנ גWן:ב\ aומ Xיע ך, עוזWר ומוש[ Tל Tמ

גWיאב\דXע\תוב\דXע\תו ל  Xט דות.  kח Xה ל\ ל  Xט ב\ זו  ב\ זו  ם  Xע ב\ ידות,  ח[ ה  aיע ב[ Xא   
גWן aה ל\ ל  Xט ת  �ד יXל\ אות  דות,  aח Wה ל\ לו  צ[ ב\ ים  צ[ aד דות,  kח Xל  aיה Tא aש  וד\

דות. aתול ל\
Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ם: aה aר ב\ Xן אWג aמ , aי ה י\ aת Xרוך א aב 

43 Psalm 51:17
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  God's Might  גבורות – 

:ג[בור אXתaהאXתaה Xיע הוש[ ב ל\ Xה ר aת Xים א ת[ Wה מTי Xח י, מ\ aנ rד kם א aעול  ל\

לת\הומותת\הומות Xים, ט פ[ aס כ\ א לו נ[ Tש Tאות ד ל נ\ aכ ים, ו\ סופ[ יסו כ\ ס[ ר\ ם ל[ rד kה  
בו יות  kח Xה ל\ ל  Xט ים,  פ[ aמוס ת  Xיש ג[ ב\ קוק  aח ים,  יפ[ מוס[ בורות  ג\ רו  כ\  ז[

ים: יפ[ ע[ י ס\ Wקוק נ\

The custom is for this following stanzas to be said responsively. The Chazzan recited the  
first  stanza,  followed by the congregation;  the subsequent  stanzas are said first  by the  
congregation and then repeated by the Chazzan. 

ינו: Wבותkי א WאלהWינו ו Wלהmא

ל Xלט Xירושט ת[ ו\ גaן  aד ב  rר ך,  aיצ ד[ ב\ ה  aכ aר ב\ נו  Wית ש[ ך,  aצ ר\ Xא צות  ר\ ל[ ן  Wת   
ך,  aצ פ\ Tה ח aיר ב ם ע[ Wך, קומ aיצ ר[ פ\ Xה ב\טXל:ב\

ל Xלט Xירט ת, ע[ Tר Tא פ\ ת[ גaאון ול\ �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ ל\ Tר aא aי ה ר[ ת, פ\ Tר Tט �ע ה ומ\ aה טובaנ aה שWו Xצ   
ת, Tר Tט kך ע יaד\ ה ב\ aימ ת, ש[ Tר Tה נות aכ �ס ל:כ\ Xט            ב\

ל Xלט Xירט א[ aה ה, ל\ aכ aר נו ב\ Wע ב\ Xם ש י[ Xמ aד שTג Tמ ה, מ[ aרוכ �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ ב\ Tר Tי א Wל kת ע Wנופ   
ה, aשוכ יך מ\ Tר kח Xה אaנ Xה, כ aכ Wש kתוך ח ל:מ[ Xט      ב\

ל Xלט Xןֵמָא( :ץט(�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface Wל Xח נונTיך  kח ים,  ר[ aח ב\ �מ ך  Tד rא מ\ ב[ ם  Wע ט\ ים,  ר[ aה צוף  יס  ס[ kעXי   
ים, קול נaר[ ים ו\ ע[ נ\ Xה נ aר מ\ ים, ז[ ר[ ג\ ס\ Xמ ל:מ[ Xט      ב\

ל Xלט Xדט Wמkע Xך ה כ\ ר\ Tע ינו, דוד כ\ Wמaש י Wד Xח ת ת\ Wע aכ kינו, ה Wמ aס kא א Wל Xע מ Xשבaו  
נו, Wימ וTה ש[ aן רXנו, ג Wמ ל:ש\ Xט      ב\
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ל Xלט Xטaת ע\ Xס ר ה[ Tש kה א aמ�י kזון, א aי ר ה[ י\ ל  Xינו אWנ Xמ ש\ Xמ זון, ב\ aך מ Wר aב בו ת\   
צון, aה ר aק ל Wפ aא תaנ aאן, אr צ Xל:כ Xט      ב\

Chazzan:

ל: aט Xיד ה רוחX ומור[ aיב ה ש[ Xינו מ Wלהmא aי ה הוא י\ aת Xא aש

The following verses  are  said  responsively,  first  by  congregation  then repeated by  the  
Chazzan;  the  congregation  responds were אaמWן   indicated  upon  hearings  the  Chazzan's  
repetition:

ה:  aל aל ק\ rא ל[ ל ה ו\ aכ aר ב\ ןל[ Wמ aא

וTת:  aמ Xא לr ל ים ו\ י[ Xח ןל\ Wמ aא

זון:  aר rא ל\ ל ע ו\ Xשב ןל\ Wמ aא

The Ark is closed at this time.

Continue on with the Amidah from “ים י[ Xל ח Wכ ל\ Xכ .”מ\

✶  מוסף לשמיני עצרת   ✶
Musaf for Shemini Atzeret

On  Shemini  Atzeret  the  Chazzan's  repetition  of  the  Musaf  Amidah  is  extended,  
incorporating the Prayers for Rain into the middle of the first couple blessings of the Musaf  
Amidah. In the context of the service, these first blessings are amended as follows: 

The Ark is opened at this time.

ך Tת aל ה[ יד ת\ י יXג[ ח ופ[ aת פ\ י ת[ Xת aפ \rי, ש aנ rד k44:א

44 Psalm 51:17
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  Patriarchs  אבות – 

Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ה בaרוךבaרוך aת Xא  aי יי\ Wלהmא ם,  aה aר ב\ Xא י  Wלהmא ינו,  Wבותkא י  WאלהWו ינו  Wלהmא   
ל Wיון, גומ ל\ Tל ע Wא א aנור Xה בור ו\ ג[ Xדול הaג Xל ה Wא aב, ה rק kעXי י WאלהWק, ו aח צ\  י[
נWי ב\ ל ל[ Wיא גוא ב[ Wבות, ומ aי א Wד ס\ Xר ח Wזוכ ל, ו\ rכ Xה הWים, קונ ים טוב[ ד[ aס kח 

ה:  aב kה Xא מו ב\ ן ש\ Xע Xמ ם ל\ TיהWנ גWן:ב\ aומ Xיע ך, עוזWר ומוש[ Tל Tמ

ר,אXףאXף Xט מ\ Xה יק ול\ ר[ aה ין ל\ נ[ kע Xה יב ול\ ב[ kע Xה ר, ל\ aט aר מ arם ש Wת ש Xת �י א ר[   ב\
נון ים ג\ מונ[ mר, א Xט יון ש\ ש\ נ[ רו ב\ aצkל יוע Xב ר, ל\ Xט kע Xיא לWם ג aים ב ב[ ם א[ י[ Xמ 

ר: aט aי מ Wל kם שוא aב
Bend at רוךaב, bow at  ה aת Xא, and straighten up at aי :י\

ם: aה aר ב\ Xן אWג aמ , aי ה י\ aת Xרוך א aב 

  God's Might  גבורות – 

:ג[בור אXתaהאXתaה Xיע הוש[ ב ל\ Xה ר aת Xים א ת[ Wה מTי Xח י, מ\ aנ rד kם א aעול  ל\

Xיח ר[ יחXיXט\ ר[ םיXט\ י[ Xמ ם,  Tש Tל חות  aצ ב\ י  נTש[ נWי  פ\ מוגWג  ל\ ם,  TשTג ג  Tל Tפ מ[ ג  Wל Xפ ל\   
יות kח Xה ל\ ם.  TשTנ י  Wפוח נ\ ל[ ם  aפ kע aר ב\  Xיע ג[ ר\ Xה ל\ ם,  Tש Tר ב\  aית נ[ כ[ ך  aר ד\ Xא  ל\

ם:  Tשaג Xבורות ה ים ג\ יר[ כ[ ז\ Xמ

The custom is for this following stanzas to be said responsively. The Chazzan recited the  
first  stanza,  followed by the congregation;  the subsequent  stanzas are said first  by the  
congregation and then repeated by the Chazzan. The refrains of “בורוkעXב” and  “ב\צ[ד\קו” are  
said by the congregation in unison with the Chazzan.

ינו: Wבותkי א WאלהWינו ו Wלהmא

- 38 -



כור כורז\ ם,ז\ י[ Xי מWג ל\ Xל פ Xתול ע aןֵמָא( :ץ ש(�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface Wע תו כ\ כ\ Xר Wם, ב י[ Xמ Xיך כ Tר kח Xך א Xש מ\ ב נ[ aא  
ם: י[ aל מ aל כ Xעו ע זaר\ תו ב\ ש\ Xר ם, ד\ י[ Xמ ש ומ[ Wא Wתו מ ל\ Xצ תו ה[ נ\ Xנ ג\

ם: י[ aע מXנ מ\ ל ת[ Xבורו אkע Xב

כור כורז\ טוז\ kח aש הורו ל\ תa ל\ שח\ ם, ו\ י[ Xט מ Xע ח נaא מ\ Xק�ת י Xוור rש ב\ ד ב[ aנול Xה   
א aצ aומ ר  Xפ aח ם,  י[ Xמ Xכ ב  Wל ך  aפ ש\ ל[ גXם הוא  ר  Wה ז[ ם,  י[ Xמ Xכ מו  aד ך  rפ ש\  ל[

ם:  י[ aרות מ Wא ב\
ם: י[ aת מ Xר ש\ Xן ח rקו ח ד\ צ[ ב\

כור כורז\ רז\ Wא י ב\ פ[ ן מ[ Tב Tל אaג ו\ ב  Wד ל Xח י[ ם,  י[ Xן מ Wד יXר\ ר  Xב aע ו\ לו  ק\ Xן מ Xע aט   
מו יות ע[ mתו ה ח\ Xט ב\ ן ה[ Wכ aם, ל י[ Xמ ש ומ[ Wא Wלול מ aר ב Xrק לו ש Xב mאTנ ם, כ\ י[ Xמ 

ם: י[ aמ Xש וב Wא aב
ם: י[ aע מXנ מ\ ל ת[ Xבורו אkע Xב

כור כורז\ rאןז\ ה צ aק ש\ ה[ ו\ ה  aל aלה ד aמו דaם, נ י[ Xמ Xן ה א מ[ Tמ rת ג Xיב Wת שוי ב\ aמ   
ם: י[ aאו מ צ\ Wי Xך ו aע ה Xל Tס Xל ה Xם, ע י[ Xמ או ל\ מ\ aת צ Wיך ע Tגול ם, ס\ י[ Xמ

ם: י[ aת מ Xר ש\ Xן ח rקו ח ד\ צ[ ב\

כור כורז\ יוז\ aפ Xןֵמָא( :ץ כ(�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaceי ח[ ר\ Xה ומ Tע rם, צ י[ Xמ Xילות ב ב[ ש ט\ Wמ aל ח Wתות טוב aיד ש ק[   פ\
ם: י[ aמ Xז כ Xח Xם פ Xע Wק מ Xם, רוח י[ Xת מ Xר ה� aה טTז Xא ומ Wם, קור י[ Xדוש מ ק[ ב\

ם: י[ aע מXנ מ\ ל ת[ Xבורו אkע Xב

כור כורז\ מוז\ aל aת ק\ Xת מ\ ה[ Tם, ש י[ Xת מ Xר ז\ ג[ תa ב\ ר\ Xב mע Tה Tים ש ט[ aב ר ש\ arש aים עWנ ש\   
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נו Wש י נXפ\ ן כ[ Tפ Wם, ת י[ Xמ Xיך כ Tל aם ע aמ aך ד Xפ ש\ ם נ[ aדות ם, תול\ י[ Xירות מ ר[  מ\
ם: י[ aפו מ פ\ aא

ם: י[ aע מXנ מ\ ל ת[ Xבורו אkע Xב

Chazzan:

ם: Tשaג Xיד ה רוחX ומור[ aיב ה ש[ Xינו מ Wלהmא aי ה הוא י\ aת Xא aש

The following verses  are  said  responsively,  first  by  congregation  then repeated by  the  
Chazzan;  the  congregation  responds were אaמWן   indicated  upon  hearings  the  Chazzan's  
repetition:

ה:  aל aל ק\ rא ל[ ל ה ו\ aכ aר ב\ ןל[ Wמ aא

וTת:  aמ Xא לr ל ים ו\ י[ Xח ןל\ Wמ aא

זון:  aר rא ל\ ל ע ו\ Xשב ןל\ Wמ aא

The Ark is closed at this time.

Continue on with the Amidah from “ים י[ Xל ח Wכ ל\ Xכ .”מ\

  ✶ ✶  סדר קידוש רבא לשלש רגלים
The Kiddush Rabba for the Three Festivals

Pesach, Shavuot and Sukkot

Kiddish  should  preferably  be made on wine,  but  if  it  is  not  available  one  may  make  
Kiddush on bread. This occurrence is not to be confused with the blessing over the bread  
before the meal which follows the Kiddush on wine. 

When these Festivals  coincide with Shabbat  say the all  the normal  phrases from  שaלום 
ם Tיכ Wל kע through the paragraph י  ש[ ש[ Xיום ה (See “The Shabbat Book,” p. 7-9) and continue  
below.
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When a Festival occurs on a weekday say the following paragraph out loud:

ינו ק[ ת\ Xינוא ק[ ת\ Xאא aא: ד aיש ד[ Xא ק aכ ל\ Xמ א ד\ aת aו ד\ Tא ח aת aימ Wל א ש\ aכ ל\ Xמ א ד\ aת aעוד ס\   
יה: Wת ינ\ כ[ יך הוא וש\ ר[ א, ב\ aש ד\ Xק א ד\ aת aעוד יא ס\ ה[

ם:אWלTהאWלTה aד kמוע ם ב\ aאו אות ר\ ק\ ר ת[ Tש kש, א Tד rי ק Wא aר ק\ יa מ[ י י\ Wד k45 מוע 

נaן: aר aי מ ר[ ב\ Xס

If not saying Kiddush on wine or grape  
juice, one may say over bread:

ךבaרוךבaרוך Tל Tמ ינו  Wלה Tא  ,aי י\ ה  aת Xא   
ן מ[ ם  Tח Tל יא  מוצ[ Xה ם,  aעול aה 

ן) הaאaר�杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaceT)ןֵמָא( :ץ: Wמ aא)

On wine or grape juice:

ךבaרוךבaרוך Tל Tינו מ Wלהmא ,aי ה י\ aת Xא  
ן  Tפaג Xי ה ר[ א פ\ Wם, בור aעול aן)ה Wמ aא)

On Sukkot add the following blessing when in the sukkah. When saying the words “בWישWל 
ה aכ �ס Xב” one should briefly gaze upon the covering of the sukkah:

ה בaרוך aת Xא aי נוי\ aו צ[ יו ו\ aות צ\ מ[ נו ב\ aש ד\ ר ק[ Tש kם, א aעול aך ה Tל Tינו מ Wלהmא  
ה: aכ �ס Xב ב Wיש Wל

The  wine  should  be  distributed  to  each  person  listening,  the  person  who  recited  the  
Kiddush should  be seated and drink at least 2 ounces of the remaining wine.  

All people present should wash their hands in the ritual manner; after washing one should  
abstain from any unnecessary talking until after the eating of the bread. The head of the  
family should say a blessing over two whole loaves of bead, slice it, dip in in salt and  
distribute a piece to each person; each individual should recite the blessing over the bread  
themselves before eating.

45 Leviticus 23:4
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  ✶ ✶  סדר קרבנ פסח
Order of the Pesach Offering

“We offer the words of our lips in place of the sacrifice of bulls.” 46The Mincha prayer is in  
place of the daily afternoon offering. In the days of the Beit haMikdash the Pesach offering  
was sacrificed after the daily afternoon offering. Therefore it is appropriate to study the  
order of the Pesach offering after Mincha, and say the following:

טו kשוח נaה, ו\ aן ש Tר ב aכaים ז ז[ ע[ aן ה ים או מ[ ש[ aב כ\ Xן ה יא מ[ ב[ Wח מ Xס Tן פ Xב ר\ aק 
ת Xיט ח[ ר ש\ Xח Xא א ו\ aק ו\ Xר ד arש aה ע aע aב ר\ Xצות א kר ח Xח Xקום, א aל מ aכ ה ב\ aרaז kע aב 
ין Wא ם ו\ י[ Xב ר\ Xע aין ה Wל ב Tרות שWת נ Xב aט kר ה aח Xא ם, ו\ י[ Xב ר\ Xע aין ה Wל ב Tיד ש מ[ aת 
ר, Wש aכ יד,  Xמ[ aת Xל ם  Tקוד ט  Xח aש ם  א[ ו\ �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ.  Wמ aח Tה ל  Xע ח  Xס Tפ Xה ת  Tא ין  ט[ kשוח 
ד Xע ש  Wר aק י[ rא  ל Tש י  Wד כ\ ח  Xס TWפ Xה ם  Xד ב\ ם  Wר aמ מ\ ר  Wח Xא א  Wה י\ Tש ד  aב ל\  וב[
גTד Tנ ת כ\ Xח Xה א aיק ר[ ח ז\ Xס Tפ Xם ה Xקו ד ר\ ז\ ך י[ aר כ Xח Xא יד, ו\ מ[ aת Xם ה Xקו ד ר\ ז\ י[ Tש 
rאש ר ב\ Tאשון ש ר[ aן ה Wה rכ Xל ה Wב ק[ ט, ו\ Wשוח Xט ה Xח aן? ש ד עושי[ Xיצ Wכ סוד. ו\ י\ Xה 
Xח Wב ז\ מ[ Xל ה Tצ Wרוב א aק Xן ה Wה rכ Xה רו, ו\ Wב kח Xרו ל Wב kח Xרו, ו Wב kח Xן ל Xתaנ ה ו\ aשור Xה 

רו Wב kחXרו, ו Wב kח Xן ל aיק Wי ר ל[ כ\ Xר הWחוז יסוד, ו\ Xד הTג Tנ ת כ\ Xח Xה א aיק ר[ קו ז\  זור\
יו aה ן. ו\ aיק Wר aיר ה ז[ kח Xך מ aר כ Xח Xא ה ו\ aל ח[ א ת\ Wל aמ Xי ה ל[ ל כ\ Wב Xק רו, ומ\ Wב kח Xל 
ין יכ[ ז[ aב Xיו ל aא הr ל ב. ו\ aהaי ז Wיכ ז[ aל ב Tשורות ש ף ו\ Tס Tי כ WיכXז aל ב Tשורות ש 
ח Xס Tפ Xה ת  Tא ין  תול[ ך  aכ ר  Xח Xא ם.  aד Xה ש  Wר aק י[ ו\ ם  Wיח נ[ Xי א  aמ Tש ם,  י[ Xשול 
א Wצ Wי� Tד ש Xיו ע aב aר ת ק\ Tין א ח[ Xמ ין אותו, ומ\ ע[ קור\ לו, ו\ �ין אותו כ יט[ ש[ פ\ Xומ 
ת Tר Tיות ב, ו\ Tר Tק Xל ה Xע Tב ש Tל Wח Xם:  ה Wה ים, ו\ ימור[ Wא aת ה Tין א יא[ ש, ומוצ[ Tר Tפ Xה 
ה, Tצ aע Tה ת  Xמ �ע ל\ יaה  ל\ Xא aה ו\ ן,  Tיה Wל kע Tש ב  Tל Wח Xה ו\ יות  aל כ\ י  Wת וש\ ד,  Wב aכ Xה 
ל aכ Xח Wב ז\ מ[ Xי ה WבXל ג Xן ע Wה rכ Xם ה aיר ט[ ק\ Xם ומ aח ת, ומול\ Wר aי ש ל[ כ\ נaם ב[ נות\  ו\
יו aב aל kח ר  Wט ק\ Tה ו\ יו  aב aר ק\ חוי  ומ[ ה  aיק ר[ ז\ Xה ו\ ה  aיט ח[ ש\ Xה ו\ דו.  Xב ל\ ד  aח Tא 

46 Hosea 14:3
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ין Wן א Wכ ו\ ת.  aב Xש Xת ה Tין א ינaם דוח[ Wיו אaנ aי נ\ ע[ ר  aא ת, וש\ aב Xש Xת ה Tין א  דוח[
ם Wה ת  Xח Xא aה ת  Xכ א  aל Tא ת,  aב Xש ב\ ל  aח Tש כ\ ת  י[ Xב Xל ח  Xס Tפ Xה ת  Tא ין  יכ[  מול[
ה aל ת  Tב Tיוש יaה  נ[ ש\ Xה ת  Xכ Xה ו\ ת,  י[ Xב Xה ר  Wה ב\ ם  Tיה Wח ס\ פ[ ם  ע[ ים  ב[ כ\ Xע ת\  מ[
ם. Tיה Wח ס\ Xלו פ aצ ו\ או  יaצ\ ה,  aכ ש\ aת. ח Tד Tה עומ aקומ מ\ ת ב[ יש[ ל[ ש\ Xה ו\ יל,  Wח Xב 
ים. נaש[ kא ים  לש[ ש\ ה מ[ aחות ת פ\ Xין כ Wא ו\ ט,  aח ש\ נ[ ח  Xס Tפ Xתות ה ה כ[ aלש ש\  ב[
ם Wה Tעוד ש ה. וב\ aין אות ל[ kה, נוע aרaז kע aה ה aא ל\ Xמ ת\ אשונaה, נ[ ר[ aת ה Xה כ aס נ\ כ\  נ[
רו גaמ\ ם  א[ ל.  Wל Xה Xה ת  Tא אין  ים, קור[ ימור[ Wא aה ת  Tין א יב[ ר[ ק\ Xומ ין  ט[ kשוח 
ל aל כ Xשו, ע Wל Xש נו י\ aם ש א[ ים אותו, ו\ ם שונ[ aל �יבו כ ר[ ק\ Xי Tם ש Tאותו קוד 
רו גaמ\ ה.  aיע ק[ ת\ ה,  aרוע ת\ ה,  aיע ק[ ת\ יעות:  ק[ ת\ לש  aש ין  ע[ תוק\ ה  aיא ר[  ק\
יaה, נ[ ת ש\ Xה כ aס נ\ כ\ נ[ אשונaה,  ת ר[ Xה כ aא יaצ\ ה.  aרaז kע aין ה ח[ יב, פות\ ר[ ק\ Xה  ל\
ת Xה כ aס נ\ כ\ ה, נ[ aי נ[ ת ש\ Xה כ aא ין, יaצ\ ח[ רו, פות\ ה. גaמ\ aרaז kע aתות ה ל\ Xין ד ל[ kנוע 
ה, aרaז kע aה ין  צ[ kרוח ן  aל �כ או  צ\ aי Tש ר  Wח Xא ו\ ין.  ו[ aש ן  aל �כ ה  Wשkע Xומ ית,  יש[ ל[  ש\
ה aת י\ aה ד  Xיצ Wכ ו\ ה.  aב יaה  aה Tש ם  aד Wה לוך  כ\ ל[ נWי  פ\ מ[ ת,  aב Xש ב\ ילו  פ[ kא Xו 
קום aמ ה  aל יaה  aה ו\ ה,  aרaז kע aב ת  Tר Tעוב ה  aת י\ aה ם  י[ Xמ Xה ת  Xמ Xא ה?  aיצ ח[ ר\ aה 
קום מ\ ין  מ[ סות\ ה,  aפ צ\ ר[ aה ת  Tא  Xיח ד[ aה ל\ ין  רוצ[ Tש וכ\ נaה,  Tמ מ[ את  Wצ aל 
ם י[ Xמ Xה Tד ש Xה, ע rפ ה ומ[ rפ יהa מ[ Tדות ל ג\ aל כ Xאת ע Wל Xמ ת\ יא מ[ ה[ ה, ו\ aת aיא צ[  י\
לוך כ\ ל[ ל  aכ ו\ ם  aד ל  aכ  aיה Tל Wא �杄ඇ퀈ඉ䖔۵騈ۤ��������à�����I�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface)ןֵמָא( :ץ  Wב Xק מ[ ו\ אן,  aכ ומ[ אן  aכ מ[ ים  פ[ aצ ו\ ים   עול[
ד Xא ע Wל יוצ rכ Xה ה, ו\ aת aיא צ[ קום י\ ין מ\ ח[ ך פות\ aר כ Xח Xא ה. ו\ aרaז kע aה בaי aה Tש 
ח Xס Tפ Xה ם  א[ ו\ ת.  י[ Xב Xה כבוד  זTהו  ה.  aופ �ש ומ\ ה  aק�נ מ\ ה  aפ צ\ ר[ aה ר  aא ש\ נ[ Tש 

ר: Wח Xיא א ב[ Wמ Tד ש Xה לו ע aל aא עr ה, ל aיפ Wר א ט\ aצ מ\ נ[
This is a very brief description of the order of the Pesach offering. The God-fearing person  
should recite it in its proper time, that its recital shall be regarded in place of its offering.  
One should be low-spirited because of the destruction of the Beit haMikdash, and plead  
before Hashem, Creator of heaven and earth.
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